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APÊNDICE A – Termos analisados 
 

1. TE1 Convênio 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o É um contrato administrativo; 

o Um contrato administrativo é um documento; 

o Formaliza os objetivos e cláusulas de acordos; 

o É utilizado para estabelecer a realização de programas para prestação de 

serviços; 

 Consecutivas: 

o Indica metas a serem cumpridas; 

o Estabelece prazos; 

o Estabelece um acordo entre duas ou mais partes interessadas; 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Envolve as variáveis das partes interessadas, como por exemplo, interesses. 

 

Relações do termo 

TG Acordo 

TE1 Convênio 

TR Concedente 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=735&/convnio
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=733&/acordo
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3073&/concedente
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TR Convenente 

TR Interveniente 

 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado1: “Instrumento para a formalização do acordo de vontades entre entidades do 

setor público de um mesmo ou de diferentes níveis de Governo (União, Estatal e Municípios), 

ocasionalmente, entre entidade do setor público e instituições do setor privado, com vistas à 

realização de programas de trabalho ou eventos de interesse recíproco, em regime de mútua 

cooperação” (OSVALDO MALDONO SANCHES, 1997 apud INSTITUTO RUY 

BARBOSA, 2005). 

 

Significado 2: “Contrato administrativo celebrado entre pessoas jurídicas de direito público, 

visando a uma prestação de serviços de interesse mútuo. [...] A atual CF inclui preceitos que 

ensejam a realização de obras, serviços e atividades de interesse comum da União, dos 

Estados e do Distrito Federal e Municípios, os quais serão disciplinados mediante convênios, 

como se observa nos arts. 23, parágrafo único, 25, § 2.º, e 30, V a VIII, in verbis: “Art. 23... 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os 

Estados, o Distrito Federal e Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 

bem-estar em }âmbito nacional (EC 53/2006). ... Art. 25. ... § 2.º Cabe aos Estados explorar 

diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei de 

medida provisória para sua regulamentação. ...Art. 30. Compete ao Municípios: ... V – 

organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo que tem caráter essencial; VI – 

manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação 

infantil e de ensino fundamental (EC 53/2006); VII – prestar, com cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população” 

(ACQUAVIVA, 2008, p. 151, 152). 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3074&/convenente
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3075&/interveniente
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Princípios de divisão 

Componentes do objeto Convênio Características de divisão 

Contrato administrativo Tipo de documento 

Objetos do convênio Objetos do documento 

Objetivos  

Cláusulas Objetos inerentes ao convênio 

Metas  

Prazos  

 

Partes interessadas 

 

Variáveis do documento 

Interesses  

Programa para prestação de serviços Conteúdo abordado 

 

2.  TE1 Protocolo de intenção 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o É um documento; 

o Que pré-estabelece atividades (cláusulas) a serem formalizadas em convênios 

ou contratos; 

 Consecutivas: 

o Visa um acordo entre duas ou mais partes interessadas; 

o Para formalizar atividades cooperativas de interesse mútuo entre as partes 

interessadas; 

Características acidentais: 

 Gerais: 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=736&/protocolo-de-inteno
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o Envolve as variáveis das partes interessadas, como, por exemplo, os 

interesses. 

 

Relações do termo 

TG Acordo 

TE1 Protocolo de intenção 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: “instrumento mediante o qual os interessados manifestam a intenção de 

celebrar um acordo de vontades, para a consecução de objetivos de interesses comuns, a fim 

de submetê-lo, posteriormente, à aprovação do Poder Legislativo competente” (OLIVEIRA; 

NOGUEIRA, s.d.). 

 

Significado 2: “Documento de natureza prévia, caracterizada pela ausência de rigor formal e 

prevendo atividades futuras a serem formalizadas através de Convênios e/ou Contratos” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=733&/acordo
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Princípios de divisão 

Componentes do objeto Protocolo de 

intenção 

Características de divisão 

Protocolo de intenção Tipo de documento 

Objetos do Protocolo de intenção Objetos do documento 

Objetivos  

Objetos inerentes ao Protocolo de intenção 

Cláusulas pré-estabelecidas  

Partes interessadas Variável do documento 

Formalização de atividade cooperativa Conteúdo abordado 

 

3.  TE1 Termo de cooperação 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o É um documento; 

o Estabelece atividades de cooperação; 

o As atividades de cooperação podem ser de qualquer natureza ou 

modalidade. 

 Consecutivas: 

o Estabelece atividades de cooperação entre duas ou mais partes interessadas; 

o As partes interessadas possuem interesses mútuos; 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Envolve variáveis das partes interessadas. 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=737&/termo-de-cooperao
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Relações do termo 

TG Acordo 

TE1 Termo de cooperação 

 

Tipo de objeto relacinoado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: “Documentos de diversas modalidades que formalizam atividades de 

cooperação”(Secretaria de Assuntos Estudantis. Manual de contratos). 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Termo de 

cooperação 

Características de divisão 

Termo de cooperação Tipo de documento 

Objetos do Termo de cooperação Objetos do documento 

Partes interessadas  

Interesses Variável do documento 

Atividade de qualquer natureza  

Atividade de cooperação Conteúdo abordado 

 

4.  TG Administração Pública 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=733&/acordo
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1763&/administrao-pblica
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o É o conjunto de funções necessárias para os serviços públicos. 

 Consecutivas: 

o Formada por órgãos instituídos para execução dos objetivos do Governo; 

o Esses órgãos desempenham os serviços de competência do Estado. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Abrange a administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos municípios brasileiros. 

 Individualizantes: 

o Tipos de administração pública: 

 Administração direta; 

 Administração indireta. 

 

Relações do termo 

TG Administração Pública 

TE1 Administração direta 

TE1 Administração indireta 

TE1 Entidade paraestatal 

TE1 Unidades integrantes dos Órgãos e Entidades da Administração 

 

Tipo de objeto relacinoado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. a 

 

Significação 

Significado 1: É “a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito 
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privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas” (XI, 

Art. 6º da Lei Nº 8.666, de 1993 apud INSTITUTO RUY BARBOSA, 2005). 

 

Significado 2: “A doutrina apresenta diversos conceitos: sob o aspecto formal, é o conjunto de 

órgãos instituídos para a concretização dos objetos do Governo; sob o aspecto material, é o 

conjunto de funções necessárias aos serviços públicos em geral; e sob o aspecto operacional, a 

administração pública é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços 

próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade” (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988, ART. 37 apud ACQUAVIVA, 2008, p. 48). 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Administração  

pública 

Características de divisão 

Administração pública Tipo de administração 

Objetos da Administração pública Objetos da administração 

Funções necessárias para os serviços 

públicos; 

 

Serviços de competência do Estado;  

Órgãos instituídos para executar os 

objetivos do Governo; 

 

    Objetos inerentes Administração pública 

União, Estados, Distrito Federal e 

municípios; 

 

Legislação;  

Constituição.  

 

5. TE1 Administração direta 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1765&/administrao-direta
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 Constitutivas: 

o Gestão de serviços públicos; 

o Execução de serviços públicos; 

 Consecutivas: 

o Formada por órgãos públicos; 

o Os órgãos públicos compõem a estrutura administrativa dos poderes 

executivo, legislativo e judiciário brasileiros. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Esses órgãos possuem legislação para execução dos serviços públicos. 

 Individualizantes: 

o Formada por instituições sem autonomia, autônomas e os fundos. 

 

Relações do termo 

TG Administração Pública 

TG Serviço público 

TE1 Administração direta 

TE2 Regiões administrativas 

TE2 Secretarias de governo 

 

Tipo de objeto relacinoado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1763&/administrao-pblica
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3283&/servio-pblico
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1766&/regies-administrativas
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1797&/secretarias-de-governo
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Significação 

Significado 1: Unidades organizacionais que compõem a estrutura administrativa de cada um 

dos poderes do Distrito Federal, constituída pelas unidades destituídas de autonomia e pelos 

órgãos autônomos e os fundos (www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/ apud 

INSTITUTO RUY BARBOSA, 2005). 

 

Significado 2: “Expressão utilizada para designar a forma de execução em que as ações são 

realizadas diretamente pelos órgãos públicos” 

(www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/ apud INSTITUTO RUY BARBOSA, 2005). 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Administração 

direta 

Características de divisão 

Administração pública Tipo de administração 

Objetos da Administração direta Objetos da administração 

Gestão de serviços públicos  

Execução de serviços públicos  

Objetos inerentes a Administração direta 

Órgãos públicos  

Legislação  

 

6.  TE1 Administração indireta 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o Gestão de serviços públicos; 

o Execução de serviços públicos; 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1895&/administrao-indireta
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 Consecutivas: 

o Formada por entidades com personalidades jurídicas próprias. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o As entidades são vinculadas ao Poder Executivo brasileiro. 

 Individualizantes: 

o Tipos de entidades de administração indireta: 

 Agência executiva; 

 Autarquia; 

 Sociedade de economia mista; 

 Empresa sob o controle acionário do estado; 

 Fundação pública. 

 

Relações do termo 

TG Administração Pública 

TG Serviço público 

TE1 Administração indireta 

TE2 Agência executiva 

TE2 Autarquia 

TE2 Consórcio público 

TE2 Empresa pública 

TE2 Empresa sob o controle acionário do estado 

TE2 Fundação pública 

TE2 Sociedade de economia mista 

 

Tipo de objeto relacinoado ao conceito do termo 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1763&/administrao-pblica
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3283&/servio-pblico
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=6259&/agncia-executiva
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1897&/autarquia
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1898&/consrcio-pblico
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1899&/empresa-pblica
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1900&/empresa-sob-o-controle-acionrio-do-estado
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2262&/fundao-pblica
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1901&/sociedade-de-economia-mista
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O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: “Conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica própria, 

compreendendo autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações 

públicas” (www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/ apud INSTITUTO RUY 

BARBOSA, 2005). 

 

Significado 2: "Gestão de serviços públicos constituída por entidades com personalidades 

jurídicas próprias, vinculadas as estruturas administrativas de Poder Executivo, representado 

pela presidência da Republica, governadorias estaduais e prefeituras, compreendendo 

autarquias, empresas de economia mista e fundações." (DUARTE, 2002, p. 93). 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Administração 

indireta 

Características de divisão 

Administração pública Tipo de administração 

Objetos da Administração indireta Objetos da administração 

Gestão de serviços públicos  

Execução de serviços públicos    Objetos inerentes a Administração indireta 

Entidades com personalidade jurídica 

própria 

 

 

7.  TG Gestão de material e patrimônio 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=738&/gesto-de-material-e-patrimnio
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o É a atividade de administração de materiais e do patrimônio de uma 

instituição; 

o É composta pela atividade de planejamento, execução e controle desde a 

compra até o uso de materiais e de bens patrimoniais. 

 Consecutivas: 

o Em geral essa atividade é exercida em um setor da maioria das instituições. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Essa atividade segue as variáveis da instituição, como missão, visão, 

planejamento estratégico, etc. 

 Individualizantes: 

o Tipos de gestão para materiais e patrimônio: 

 Gestão de Bens Públicos (Móveis / Imóveis); 

 Gestão de material. 

 

Relações do termo 

TG Gestão de material e patrimônio 

TE1 Gestão de Bens Públicos (Móveis / Imóveis) 

TE1 Gestão de material 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado1: O termo Gestão de material e patrimônio abrange as definições de 

administração de material e administração de patrimônio, pois, a Seção de Material e a Seção 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1358&/gesto-de-bens-pblicos-mveis-imveis
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=739&/gesto-de-material
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de Patrimônio utilizam muitos descritores em comum. A administração de material significa a 

“Atividade que planeja, executa e controla, nas condições eficientes e econômicas, o fluxo de 

material, partindo das especificações dos artigos a comprar até a entrega do produto 

terminado ao cliente”, e a gestão de patrimônio refere-se à administração de bens, que são 

relativamente permanentes na empresa, pois não existe bem com vida ilimitada, já que todos 

podem sofrer obsolescência ou desgaste por uso. (GURGEL; FRANCISCHINI, 2001, p. 5 e 

11). 

 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Gestão de 

material e patrimônio 

Características de divisão 

Gestão de material e patrimônio Tipo de atividade 

Objetos da Gestão de material e patrimônio       Objetos da atividade 

Planejamento  

Execução  

Controle Objetos inerentes a Gestão de material e 

patrimônio 

Materiais  

Bens relativamente permanentes  

 

Local de execução da atividade 

 

Variáveis da Gestão de material e 

patrimônio 

Instituição  

 

8.  TE1 Gestão de Bens Públicos (Móveis / Imóveis) 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1358&/gesto-de-bens-pblicos-mveis-imveis
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o É a atividade de administração de bens que são de domínio nacional; 

o Composta pela atividade de planejamento, execução e controle dos bens 

públicos. 

 Consecutivas: 

o Possui legislação para concessão e autorização de uso de bens públicos; 

o Trata-se da administração de bens públicos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios brasileiros. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o De acordo com determinado regime jurídico Podem ser inventariados, 

alienados, doados, locados, etc. 

 Individualizantes: 

o Tipos de Bens Públicos: 

 Móveis: Material de construção, máquinas, etc. 

 Imóveis: solo, edifícios, fábricas, etc. 

 

Relações do termo 

TG Gestão de material e patrimônio 

TE1 Gestão de Bens Públicos (Móveis / Imóveis) 

TE2 Aforamento 

TE2 Alienação 

TE2 Autorização de uso 

TE2 Cessão de uso 

TE2 Concessão de direito real de uso 

TE2 Concessão de uso 

TE2 Concessão de uso especial 

TE2 Dação em pagamento 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=738&/gesto-de-material-e-patrimnio
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1365&/aforamento
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1359&/alienao
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1366&/autorizao-de-uso
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1370&/cesso-de-uso
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1372&/concesso-de-direito-real-de-uso
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1368&/concesso-de-uso
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1371&/concesso-de-uso-especial
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1363&/dao-em-pagamento
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TE2 Doação 

TE2 Inventário de bem público 

TE2 Investidura 

TE2 Locação 

TE2 Permissão de uso 

TE2 Permuta 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

\Significado 1: Trata-se da gestão de bens que “integram o domínio nacional, pertencentes às 

pessoas jurídicas do direito público interno, quais sejam, a União, os Estados federados e os 

municípios, de modo que tais bens são federais, estaduais ou municipais” (AQUAVIVA, 

2008, p. 91). 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Gestão de Bens 

Públicos (Móveis / Imóveis) 

Características de divisão 

Gestão de bens públicos Tipo de atividade 

Objetos da Gestão de bens públicos Objetos da atividade 

Planejamento  

Execução  

Controle Objetos inerentes a Gestão de bens públicos 

Bens públicos móveis  

Bens públicos imóveis  

Legislação  

Concessão de uso, doação, locação, etc.  

Variáveis da Gestão de bens públicos 

Local de execução da atividade (União,  

Estados, Distrito Federal e municípios 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1361&/doao
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=4452&/inventrio-de-bem-pblico
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1364&/investidura
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1362&/locao
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2214&/permisso-de-uso
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1360&/permuta
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brasileiros). 

 

9. TG Gestão de recursos humanos 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o É a atividade de administração de recursos humanos de uma instituição; 

o É uma atividade composta pela pesquisa, gerência, treinamento, seleção, 

recrutamento, registro e avaliação dos recursos humanos de uma 

instituição.  

 Consecutivas: 

o Essa atividade deve ser exercida em acordo com as variáveis da instituição, 

como, por exemplo, missão, visão, valores. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Inclui atividades como, por exemplo, contrato de funcionários terceirizados, 

desligamento de funcionários, pagamento de salário aos funcionários, controle 

e pagamento de férias dos funcionários, etc. 

 

Relações do termo 

TG Gestão de recursos humanos 

TE1 Benefício assistencial 

TE1 Benefício previdenciário 

TE1 Desligamento de servidor 

TE1 Férias 

TE1 Local de execução do trabalho 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=748&/gesto-de-recursos-humanos
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1944&/benefcio-assistencial
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1951&/benefcio-previdencirio
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=794&/desligamento-de-servidor
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1993&/frias
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=6585&/local-de-execuo-do-trabalho
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TE1 Movimentação de pessoal 

TE1 Processo administrativo 

TE1 Registro funcional 

TE1 Salário 

TE1 Terceirização 

TE1 Treinamento e capacitação 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado1: É o “conjunto de acções (sic) conduzidas pela função de Recursos Humanos, 

estrutura responsável pela componente administrativa de pessoal, pelas relações sociais e pela 

operacionalização das políticas de recursos humanos partilhadas com a hierarquia, com o 

propósito de alcançar determinados objectivos (sic)” (GOMES, 2008, p. 3). 

 

Significado2: "Somatório de técnicas de administração como pesquisas,  treinamento, 

gerenciamento e desenvolvimento das pessoas de uma organização. A gestão de pessoas 

compreende as áreas de recrutamento e seleção; registros e serviços; administração e 

avaliação; treinamento e desenvolvimento de pessoal" (DUATE, 2002, P. 213). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=823&/movimentao-de-pessoal
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1942&/processo-administrativo
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=5916&/registro-funcional
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1396&/salrio
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=829&/terceirizao
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=830&/treinamento-e-capacitao
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Princípios de divisão 

Componentes do objeto Gestão de 

recursos humanos 

Características de divisão 

Gestão de recursos humanos Tipo de atividade 

Objetos da gestão de recursos humanos Objetos da atividade 

Gerência de recursos humanos  

Treinamento de recursos humanos  

Seleção de recursos humanos Objetos inerentes à gestão de recursos 

humanos 

Recrutamento de recursos humanos  

Registro de recursos humanos  

 

Instituição 

 

Variáveis da gestão de recursos humanos 

Local de execução da atividade  

 

10.  TE1 Benefício assistencial 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o São benefícios recebidos pelos trabalhadores, como, por exemplo, auxílio-

transporte e auxílio-alimentação. 

 Consecutivas: 

o São pagos de acordo com cada instituição. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Possuem legislação que os regula de acordo com cada tipo de instituição. 

 Individualizantes: 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1944&/benefcio-assistencial
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o Tipos de benefícios assistenciais: 

 Auxílio natalidade; 

 Auxílio pré-escola; 

 Auxílio alimentação; 

 Auxílio-transporte; 

 Reembolso parcial ou total de plano de saúde; 

 Etc. 

 

Relações do termo 

TG Gestão de recursos humanos 

TE1 Benefício assistencial 

TE2 Auxílio natalidade 

TE2 Auxílio pré-escola 

TE2 Auxílio-alimentação 

TE2 Auxílio-transporte 

TE2 Reembolso parcial plano de saúde 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado1: De acordo com a Lei Complementar nº 840/2011, que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, são benefícios devidos aos 

servidores, tais como, auxílio-transporte e auxílio-alimentação. 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=748&/gesto-de-recursos-humanos
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1946&/auxlio-natalidade
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1947&/auxlio-pr-escola
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1945&/auxlio-alimentao
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1949&/auxlio-transporte
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1950&/reembolso-parcial-plano-de-sade
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Princípios de divisão 

Componentes do objeto Benefício 

assistencial 

Características de divisão 

Benefício assistencial Tipo de pagamento 

Objetos do benefício assistencial Objetos do pagamento 

Auxílio-transporte  

Auxílio-alimentação  

Auxílio natalidade Objetos inerentes ao benefício assistencial 

Etc. 

 

 

Instituição pagante  

Legislação Variáveis do benefício assistencial 

Receptor do pagamento  

 

11. TE1 Benefício previdenciário 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o Importância que segurados ou dependentes recebem pela previdência social; 

 Consecutivas: 

o É pago de acordo com cada segurado ou dependente, que pode ser, por 

exemplo, aposentado ou pensionista. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o É pago de acordo com determinada legislação. 

 Individualizantes: 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1951&/benefcio-previdencirio
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o Tipos de benefícios previdenciários: 

 Abono de permanência; 

 Aposentadoria; 

 Auxílio-doença; 

 Auxílio-funeral; 

 Auxílio-invalidez; 

 Auxílio-reclusão; 

 Pensão; 

 Etc. 

 

Relações do termo 

TG Direito previdenciário 

TG Gestão de recursos humanos 

TE1 Benefício previdenciário 

TE2 Abono de permanência 

TE2 Aposentadoria 

TE2 Auxílio-doença 

TE2 Auxílio-funeral 

TE2 Auxílio-invalidez 

TE2 Auxílio-reclusão 

TE2 Pensão 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3526&/direito-previdencirio
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=748&/gesto-de-recursos-humanos
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1952&/abono-de-permanncia
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1953&/aposentadoria
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=4758&/auxlio-doena
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=777&/auxlio-funeral
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=4930&/auxlio-invalidez
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=779&/auxlio-recluso
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2339&/penso
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Significação 

Significado 1: “Importância a que o segurado ou dependente fazem jus perante a Previdência 

Social. São benefícios do segurado à aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de 

serviço e especial, bem como o auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-

acidente. Quanto ao dependente, os benefícios a que este tem direito são: pensão por morte e 

auxílio-reclusão. Há, também, benefícios comuns ao segurado e ao dependente, a saber: 

serviço social e reabilitação profissional” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, 

ARTIGOS 201 E 202; LEI 8213 DE 1991, ARTIGO 18 apud ACQUAVIVA, 2008, p. 88). 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Benefício 

previdenciário 

Características de divisão 

Benefício previdenciário Tipo de pagamento 

Objetos do benefício previdenciário Objetos do pagamento 

Aposentadoria  

Pensão Objetos inerentes ao benefício 

previdenciário 

Etc.  

Segurado   

Pensionista Variáveis do benefício previdenciário 

Legislação  

 

12.  TE1 Desligamento de servidor 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o Trata-se do desligamento de um servidor público civil; 

 Consecutivas: 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=794&/desligamento-de-servidor
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o Pode ocorrer com servidores de autarquias, fundações públicas, etc. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Ocorre mediante determinado legislação. 

 Individualizantes: 

o Tipos de desligamento de servidor público civil: 

 Exoneração; 

 Falecimento; 

 Não aprovação em estágio probatório; 

 Perda de cargo por sentença judicial. 

 

Relações do termo 

TG Gestão de recursos humanos 

TG Servidor público 

TE1 Desligamento de servidor 

TE2 Exoneração 

TE2 Falecimento 

TE2 Não aprovação em estágio probatório 

TE2 Perda de cargo por sentença judicial 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: Trata-se das possibilidades para o desligamento de servidor público civil do 

Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, expressas na Lei 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=748&/gesto-de-recursos-humanos
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3284&/servidor-pblico
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1982&/exonerao
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=805&/falecimento
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1983&/no-aprovao-em-estgio-probatrio
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1984&/perda-de-cargo-por-sentena-judicial
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Complementar 840 de 2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis 

do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. 

 

Significado 2: De acordo com Duarte (2002, p. 166) dispensa ou desligamento é: 

"Desligamento do empregado ou do ocupante de cargo ou função, por rescisão contratual, 

exoneração ou demissão. Desobrigação de uma responsabilidade." 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Desligamento de 

servidor 

Características de divisão 

Desligamento de servidor Tipo de atividade 

Objetos do desligamento de servidor Objetos da atividade 

Servidor  

Motivo para o desligamento (exoneração, 

falecimento, perda de cargo por sentença 

judicial, não aprovação em estágio 

probatório). 

Objetos inerentes ao desligamento do 

servidor 

Legislação  

 

Instituição 

Variáveis do desligamento do servidor  

 

13.  TE1 Férias 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o Trata-se de descanso anual compulsório e remunerado ao empregado; 

o Trata-se de um direito irrenunciável do empregado. 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1993&/frias
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 Consecutivas: 

o Pode ser adiantada, ou indenizada dependendo de diversas condições. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Ocorre mediante determinada legislação. 

 

Relações do termo 

TG Gestão de recursos humanos 

TE1 Férias 

TE2 Adiantamento de férias 

TE2 Indenização de férias  

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: “Período anual de descanso compulsório e remunerado, concedido por lei ao 

empregado, satisfeitos determinados requisitos. [...] Trata-se, portanto, de um direito 

irrenunciável, indisponível” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ARTIGO 7; 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, ARTIGO 129 E apud ACQUAVIVA, 

2008, p. 236). 

 

 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=748&/gesto-de-recursos-humanos
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1994&/adiantamento-de-frias
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1995&/indenizao-de-frias
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Princípios de divisão 

Componentes do objeto Férias Características de divisão 

Férias Tipo de atividade 

Objetos das férias Objetos da atividade 

Empregado  

Descanso anual  

Descanso compulsório Objetos inerentes às férias 

Descanso remunerado  

Direito irrenunciável do empregado  

 

14. TE1 Local de execução do trabalho 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o É o local onde o empregado exerce seu trabalho. 

 Consecutivas: 

o Pode ser dentro da instituição ou em ambiente externo a ela. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o É determinado mediante diversas variáveis da instituição, como, por exemplo, 

ramo de atuação, missão, etc. 

o É determinado mediante o cargo do empregado. 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=6585&/local-de-execuo-do-trabalho
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Relações do termo 

TG Gestão de recursos humanos 

TE1 Local de execução do trabalho 

TE2 Atividade executada nas dependências do trabalho 

TE2 Teletrabalho 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: Refere-se ao local onde o servidor executa seu trabalho, podendo ser dentro ou 

fora da instituição, por exemplo, Seção de Documentação ou Trabalho executado no 

domicílio do empregado. 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Local de 

execução do trabalho 

Características de divisão 

Local de execução do trabalho Tipo de lugar 

Objetos do local de execução do trabalho Objetos do lugar 

Instituição  

Ambiente externo Objetos inerentes ao local de execução de 

trabalho 

Lugar onde o empregado trabalha  

Cargo do empregado Variável do lugar de execução de trabalho 

 

15. TE1 Movimentação de pessoal 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=748&/gesto-de-recursos-humanos
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=6586&/atividade-executada-nas-dependncias-do-trabalho
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=6587&/teletrabalho
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=823&/movimentao-de-pessoal
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 Constitutivas: 

o Trata-se da mobilidade dentro de uma instituição do empregado para diversos 

cargos. 

 Consecutivas: 

o Pode ocorrer mediante diversas variáveis da instituição, como, por exemplo, 

se a instituição permite essa mobilidade; 

o Pode ocorrer mediante diversas variáveis do empregado, como por exemplo, 

se o empregado atende aos requisitos para outros cargos. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Ocorre mediante os regimentos internos das instituições. 

 Individualizantes: 

o Tipos de movimentação de pessoal: 

 Cessão; 

 Cessão provisória; 

 Lotação em outro órgão; 

 Requisição; 

 Transferência; 

 Etc. 

 

Relações do termo 

TG Gestão de recursos humanos 

TE1 Movimentação de pessoal 

TE2 Cessão 

TE2 Cessão provisória 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=748&/gesto-de-recursos-humanos
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2000&/cesso
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2001&/cesso-provisria
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TE2 Lotação em outro órgão 

TE2 Requisição 

TE2 Transferência 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: "Mobilidade orgânica do trabalhador" (DUARTE, 2002, p. 263). 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Movimentação de 

pessoal 

Características de divisão 

Mobilidade entre cargos do trabalhador Tipo de atividade 

Objetos da movimentação de pessoal Objetos da atividade 

Empregado  

Requisitos para os cargos Objetos inerentes à movimentação de 

pessoal 

Cargos  

Instituição Variável da movimentação de pessoal 

 

16.  TE1 Salário 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o Trata-se do pagamento em dinheiro que o empregado recebe em troca de 

trabalho prestado. 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=825&/lotao-em-outro-rgo
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=827&/requisio
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=828&/transferncia
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1396&/salrio
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 Consecutivas: 

o A remuneração é feita periodicamente. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o O período entre uma remuneração e outra é determinado pelo empregador; 

o A remuneração segue determinada legislação. 

 

Relações do termo 

TG Gestão de recursos humanos 

TE1 Salário 

TE2 Adicionais e gratificações 

TR2 Diferença salarial 

TR2 Empregado público 

TR2 Pacto social 

TR2 Pagamento 

TR2 Piso salarial 

TR2 Política salarial 

TR2 Remuneração 

TR2 Salário-educação 

TR2 Tabela única de salários 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: “remuneração em dinheiro recebida periodicamente pelo empregado de uma 

instituição em troca do trabalho que é prestado ao empregador, em função do contrato que 

institui o vínculo empregatício” (LACOMBE, 2004, p. 280). 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=748&/gesto-de-recursos-humanos
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=1262&/adicionais-e-gratificaes
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=4105&/diferena-salarial
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3317&/empregado-pblico
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=4104&/pacto-social
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2126&/pagamento
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=4103&/piso-salarial
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3336&/poltica-salarial
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2013&/remunerao
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=4101&/salrio-educao
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=4100&/tabela-nica-de-salrios
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Significado 2: “Título de conta que registra o pagamento da mão-de-obra; subtítulo de conta 

que normalmente integra as contas de despesas, indicando a remuneração do trabalho dos 

operários” (SÁ, 1994 apud INSTITUTO RUY BARBOSA, 2005, p. 156). 

 

Significado 3: “importância que o empregado recebe diretamente do empregador, a título de 

pagamento pelo serviço realizado” (ACQUAVIVA, 2008, p. 423). 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Salário Características de divisão 

Salário Tipo de pagamento 

Objetos do salário Objetos do pagamento 

Remuneração periódica  

Empregado Objetos inerentes ao salário 

Empregador  

Legislação Variável do salário 

 

17. TE1 Terceirização 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o Transferência de atividades não essenciais de uma instituição para outra 

empresa. 

 Consecutivas: 

o Contratação, por parte da empresa terceirizada, de funcionários para 

exercerem atividades não essenciais aos objetivos da instituição que terceiriza. 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=829&/terceirizao
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Características acidentais: 

 Gerais: 

o A terceirização faz parte das atividades da gestão de recursos humanos;  

o Em geral, implica em redução de custos para a instituição que terceiriza. 

 

Relações do termo 

TG Gestão de recursos humanos 

TE1 Terceirização 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: “Trata-se da utilização de provedores de serviços, ou da compra externa de 

componentes, como estratégia de redução de custos” (RAZOLLINI FILHO; ZARPELON, 

2004, p. 171). 

 

Significado 2: “Contratação de terceiros para realizar atividade que não constituem o principal 

objetivo da empresa contratante. Tal contratação pode envolver a produção de bens e 

serviços” (ACQUAVIVA, 2008, p. 458). 

 

Significado 3: Terceirizar significa: “transferis para outras empresas atividades não essenciais 

de determinada empresa. A essência da terceirização consiste no fato de que a empresa não 

executa essas atividades com seus próprios empregados, mas com empregados da empresa 

contratada para esse fim, que podem trabalhar dentro ou fora das instalações do contratante. 

Inclui também a compra de peças, conjuntos de peças, componentes e produtos completos 

para serem incorporados ao produto a ser oferecido aos clientes” (LACOMBE, 2004, p. 302). 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=748&/gesto-de-recursos-humanos
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Princípios de divisão 

Componentes do objeto Terceirização Características de divisão 

Terceirização Tipo de atividade 

Objetos da terceirização Objetos da atividade 

Atividades não essenciais de uma instituição  

Instituição contratante  

Instituição terceirizada contratada     Objetos inerentes da terceirização 

Empregados terceirizados contratados  

Gestão de recursos humanos Variável da atividade 

 

18.  TE1 Treinamento e capacitação 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o Transmissão de conhecimentos para um empregado ou um grupo de 

empregados. 

 Consecutivas: 

o Utiliza diversas técnicas para treinamento e capacitação de pessoal; 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Faz parte das atividades da gestão de recursos humanos; 

o Ocorre mediante variáveis da instituição, como, por exemplo, missão, visão, 

planejamento, etc. 

 Individualizantes: 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=830&/treinamento-e-capacitao
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o Tipos de treinamento e capacitação: 

 Preparação do empregado; 

 Reciclagem do empregado; 

 Especialização do empregado. 

 

Relações do termo 

TG Gestão de recursos humanos 

TE1 Treinamento e capacitação 

TR Afastamento para cursos no país e exterior 

TR Avaliação 

TR Curso 

TR Desligamento de servidor 

TR Obrigações do servidor 

TR Plano de capacitação 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Treinamento 

Significado1: “tornar apto para determinada função, atividade ou tarefa; capacitar ou 

aperfeiçoar alguém para exercer eficientemente determinada função” (LACOMBE, 2004, p. 

308). 

 

Significado 2: "Técnicas ou programas de gestão de pessoas, objetivando a preparação, 

reciclagem ou especialização de trabalhador" (DUARTE, 2002, P. 347). 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=748&/gesto-de-recursos-humanos
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2420&/afastamento-para-cursos-no-pas-e-exterior
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2421&/avaliao
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2422&/curso
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=794&/desligamento-de-servidor
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2424&/obrigaes-do-servidor
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=2425&/plano-de-capacitao
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Capacitação 

Significado 3: "Treinamento cujo objetivo e preparar uma pessoa ou um grupo, transmitindo-

lhe conhecimentos e habilidades relacionados ao exercício de uma atividade" (DUARTE, 

2002, p. 121). 

 

Significado 4: "A capacitação e o desafio para os profissionais mais modernos, que precisam 

entender as novas teorias da administração, de negócios, de recursos e planos estratégicos" 

(SHINYASHIKY apud DUARTE, 2002, p. 121). 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Treinamento e 

capacitação 

Características de divisão 

Transmissão de conhecimento Tipo de atividade 

Objetos do treinamento e da capacitação Objetos da atividade 

Empregado  

Educador Objetos inerentes ao treinamento e à 

capacitação 

Conhecimento 

 

 

Especialização do empregado  

Preparação do empregado Tipos de treinamento e capacitação 

Reciclagem do empregado  

Instituição Variável do treinamento e capacitação 

 

19. TG Planejamento 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 
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o Metodologia da administração; 

o Possui objetivos prévios; 

o Possui resultados esperados; 

o Consiste em determinar metas e planos para alcançar objetivos; 

 Consecutivas: 

o Identifica a maneira adequada para alcançar os objetivos; 

o Finaliza com os resultados obtidos. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Utilizado em diversos tipos de instituições; 

o Utilizado para diferentes tipos de projetos; 

o Realizado com base nas variáveis da instituição e dos projetos, como, por 

exemplo, missão institucional, tempo de execução e de resultados pretendidos 

do planejamento, etc. 

 Individualizantes: 

o Tipos de planejamento: 

 Planejamento estratégico; 

 Planejamento operacional; 

 Planejamento tático; 

 Etc. 

 

Relações do termo 

TG Planejamento 

TE1 Balanced Scorecard 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=851&/balanced-scorecard
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TE1 Metas e resultados 

TE1 Planejamento estratégico 

TE1 Planejamento operacional 

TE1 Planejamento tático 

TE1 Plano de ação 

TE1 Plano de desenvolvimento 

TE1 Plano de diretrizes 

TE1 Plano diretor 

TE1 Qualidade 

TE1 Relatório de atividades 

TE1 Relatório de gestão 

TE1 Relatório institucional 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: “Metodologia de administração que consiste, basicamente, em determinar os 

objetivos a alcançar, as ações a serem realizadas, compatibilizando-as com os meios 

disponíveis para sua execução” (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/ apud 

INSTITUTO RUY BARBOSA, 2005, p. 127). 

 

Significado 2: “1 Processo de planejar 2 determinação consciente da direção a ser guiada para 

alcançar os resultados desejados 3 determinação das metas e dos recursos e esforços 

requeridos para atingi-las no período estabelecido” (LACOMBE, 2004, p. 240). 

 

Significado 3: "Apresentação sistemática de um conjunto de decisões devidamente 

concatenadas, registrando os propósitos de uma organização e condicionando os meios 

precisos para consegui-los. Procedimento de estabelecer metas ou objetivos, identificando a 

maneira de obtê-los" (DUARTE, 2005, p. 400). 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=852&/metas-e-resultados
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3831&/planejamento-estratgico
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3833&/planejamento-operacional
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3832&/planejamento-ttico
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=853&/plano-de-ao
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=854&/plano-de-desenvolvimento
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=856&/plano-de-diretrizes
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=855&/plano-diretor
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=861&/qualidade
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=858&/relatrio-de-atividades
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=859&/relatrio-de-gesto
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=860&/relatrio-institucional
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Significado 4: "Processo administrativo que determina antecipadamente o que um grupo de 

pessoas deve fazer e quais metas que devem ser atingidas" (TEIXEIRA-SILVA apud 

DUARTE, 2005, p. 400). 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Planejamento Características de divisão 

Planejamento Tipo de metodologia 

Objetos do planejamento Objetos da metodologia 

Objetivos  

Metas  

Planos Objetos inerentes ao planejamento 

Resultados obtidos  

Prazos 

 

 

 

Planejamento estratégico  

Planejamento operacional Tipos de planejamento 

Planejamento tático 

 

 

Instituição  

Variáveis do planejamento 

Projeto  

 

20.  TE1 Metas e resultados 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o Trata-se de resultados esperados e obtidos dentro de um planejamento. 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=852&/metas-e-resultados
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 Consecutivas: 

o Geralmente possuem prazos para serem cumpridas. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o As metas são determinadas de acordo com as variáveis do projeto do 

planejamento; 

o Os resultados são obtidos de acordo com a forma de execução do 

planejamento. 

 

Relações do termo 

TG Planejamento 

TE1 Metas e resultados 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: A meta trata-se do “resultado a ser atingido como consequência de um plano, 

programa ou projeto, os quais normalmente têm um prazo estabelecido para sua execução” 

(LACOMBE, 2004, p. 212), e o resultado é o objetivo traçado pela meta quando finalizado. 

 

 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=850&/planejamento
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Princípios de divisão 

Componentes do objeto Metas e 

resultados 

Características de divisão 

Metas e resultados Tipos de objetos do planejamento 

Subobjetos das metas e resultados Subobjetos dos objetos do planejamento 

Especificações traçadas para o futuro  

Especificações registradas Subobjetos inerentes as metas e aos 

resultados 

Prazos  

Projeto do planejamento  

Variáveis das metas e resultados 

Execução do projeto  

 

21.  TE1 Planejamento estratégico 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o É uma metodologia da administração; 

o É um planejamento; 

o Constituído de metas, objetivos e resultados esperados; 

o As metas podem ser cumprimento em longo prazo. 

 Consecutivas: 

o Identifica a maneira correta para alcançar os objetivos; 

o Possui etapas, como, por exemplo, diagnóstico, coleta de dados, análise de 

dados, etc. 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3831&/planejamento-estratgico
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Características acidentais: 

 Gerais: 

o Realizado em diferentes tipos de instituições; 

o Realizado em diferentes tipos de projetos; 

o Realizado mediante as variáveis da instituição e do projeto pertencente. 

 Individualizantes: 

o Tipos de planejamento estratégico: 

 Benchmarking; 

 Gerenciamento de qualidade total; 

 Etc. 

 

Relações do termo 

TG Planejamento 

TE1 Planejamento estratégico 

TE2 Plano estratégico 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: Trata-se de um “planejamento sistêmico das metas de longo prazo e dos meios 

disponíveis para alcançá-las” (LACOMBE, 2004, p. 241). 

 

Significado 2: “é a metodologia aplicada de planejamento para o atingimento dos objetivos” 

(RAZZOLINI FILHO, p. 139). 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=850&/planejamento
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=857&/plano-estratgico
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Significado 3: "Processo de longo  prazo, indicando as decisões estratégicas qualitativas a 

serem adotadas pela organização. Método de analise das ocorrências com a participação de 

todos os envolvidos (atores), os quais realizam diagnósticos e propõem soluções, sendo as 

decisões tomadas pela interação do próprio grupo. Técnica de pensar e  analisar diária e 

permanentemente o negocio, acompanhando os acontecimentos internos e externos que o 

envolvem e levantando informações capazes de evitar surpresas e possibilitar a tomada de 

decisões corretas. Método organizacional de analise e ordenamento de atividades com o 

objetivo de identificar as mais convenientes e oportunas para que sejam minimizadas 

possíveis incorreções mediante aplicação de meios capazes e possibilitadores de prever o 

futuro objetivado. [...]. Os tipos de planejamento estratégicos mais utilizados nas empresas  

nacionais são: benchmarking, gerenciamento de qualidade total, outsourcing, pagamento por 

desempenho, medidas de satisfação de clientes, segmentação dos clientes, missão e visão, 

estratégia de crescimento e reengenharia. Foi criado em 1978 pelo consultor norte-americano 

Igor Ansoff. Denomina-se, também,  ferramenta de gestão" (DUARTE, 2005,  p. 402).  

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Planejamento 

estratégico 

Características de divisão 

Planejamento Tipo de metodologia 

Objetos do planejamento estratégico Objetos da metodologia 

Metas  

Objetivos  

Prazo Objetos inerentes ao planejamento 

estratégico 

Resultados obtidos  

Etapas  

Benchmarking   

Gerenciamento de qualidade total Tipos de planejamento estratégico 

Etc. 

 

 

Instituição Variáveis do planejamento estratégico 

Projeto  
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22.  TE1 Planejamento operacional 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o É uma metodologia da administração; 

o É um planejamento; 

o Constituído de metas, objetivos e resultados esperados; 

o As metas devem ser cumpridas em curto prazo. 

 Consecutivas: 

o Identifica a maneira correta para alcançar os objetivos; 

o Possui etapas, como, por exemplo, diagnóstico, coleta de dados, análise de 

dados, etc.; 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Pode ser usado como instrumento para elaboração de planejamento 

estratégico; 

o É utilizado em diversas instituições; 

o É utilizado em diferentes tipos de projetos; 

o É realizado mediante variáveis da instituição e do projeto pertencente. 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3833&/planejamento-operacional
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Relações do termo 

TG Planejamento 

TE1 Planejamento operacional 

TR Projeto 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: É um planejamento de curto prazo com metas e procedimentos 

(CHIAVENATO; SAPIRO, 2009, p. 40). 

 

Significado 2: “Especifica, com a precisão praticável, quais recursos devem estar disponíveis 

para cada produto e serviço específico e fornece cronogramas para seu uso” (LACOMBE, 

2004, p. 241). 

 

Significado 3: "Processo de curto prazo em que as decisões administrativas são tomadas no 

plano qualitativo, servindo como instrumento para a elaboração de planejamento estratégico, 

bem como controlando as decisões e visando a eficiência. Representa a fase de viabilidade 

para implementação do empreendimento com a elaboração de projetos e planos de ação" 

(DUARTE, 2005, p. 403). 

 

 

 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=850&/planejamento
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3838&/projeto
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Princípios de divisão 

Componentes do objeto Planejamento 

operacional 

Características de divisão 

Planejamento Tipo de metodologia 

Objetos do planejamento operacional Objetos da metodologia 

Metas  

Objetivos  

Prazo Objetos inerentes ao planejamento 

operacional 

Resultados obtidos  

 

Instituição 

 

 

Variáveis do planejamento operacional 

Projeto  

 

 

23. TE1 Planejamento tático 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o É uma metodologia da administração; 

o  É um planejamento;  

o Constituído de metas, subobjetivos, subpolíticas e resultados esperados; 

o As metas devem ser cumprimento em médio prazo. 

 Consecutivas: 

o Identifica a maneira correta para alcançar os objetivos; 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3832&/planejamento-ttico
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o Possui etapas, como, por exemplo, diagnóstico, coleta de dados, análise de 

dados, etc.; 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o É utilizado em diversas instituições; 

o É utilizado em diferentes tipos de projetos; 

o É realizado mediante variáveis da instituição e do projeto pertencente. 

 

Relações do termo 

TG Planejamento 

TE1 Planejamento tático 

TR Programa 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: É um planejamento de médio prazo com subobjetivos e subpolíticas 

(CHIAVENATO; SAPIRO, 2009, p. 40). 

 

 

 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=850&/planejamento
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=3837&/programa
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Princípios de divisão 

Componentes do objeto Planejamento 

tático 

Características de divisão 

Planejamento Tipo de metodologia 

Objetos do planejamento tático Objetos da metodologia 

Metas  

Subobjetivos  

Subpolíticas Objetos inerentes ao planejamento tático 

Prazo  

Etapas 

 

 

 

Instituição  

Variáveis do planejamento tático 

Projeto  

 

24. TE1 Plano de ação 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o É um documento; 

o São metas e objetivos registrados em um plano; 

 Consecutivas: 

o Visa alcançar estratégias de curto e longo prazo. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Faz parte de um planejamento; 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=853&/plano-de-ao
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o É utilizado em diversos tipos de instituição; 

o É utilizado em diferentes tipos de projetos. 

o As metas e objetivo são traçados mediante as variáveis da instituição e do 

projeto pertencentes. 

 

Relações do termo 

TG Planejamento 

TE1 Plano de ação 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado 1: É um plano que “define as ações a serem tomadas, após coleta e análise de 

dados” (RAZZOLINI FILHO; ZARPELON, 2004, p. 140) 

 

Significado 2: "Somatório de metas e objetivos definidos por um organismo ou organização 

para que sejam  alcançadas suas estratégias de curto e de longo prazo" (DUARTE, 2005, p. 

404). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=850&/planejamento
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Princípios de divisão 

Componentes do objeto Plano de ação Características de divisão 

Plano de ação Tipo de documento 

Objetos do plano de ação Objetos do documento 

Metas  

Objetivos  

Objetos inerentes ao plano de ação 

Prazos  

Registro 

 

 

 

Instituição  

Planejamento Variáveis do plano de ação 

Projeto  

 

25.  TE1 Qualidade 

 

Características do termo 

Características essenciais: 

 Constitutivas: 

o Composta por conjunto de características técnicas; 

 Consecutivas: 

o É atribuída a organizações, serviços e produtos. 

Características acidentais: 

 Gerais: 

o Possui normas técnicas que determinam quais características necessárias para 

que uma organização, serviço ou produto tenha qualidade; 

o Gera satisfação do cliente; 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=861&/qualidade
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o As organizações, serviços e produtos que possuem a qualidade como atributo 

geralmente fazem manutenção e controle de qualidade. 

 

Relações do termo 

TG Planejamento 

TE1 Qualidade 

TE2 Ferramentas de qualidade 

 

Tipo de objeto relacionado ao conceito do termo 

O objeto que é relacionado ao conceito é geral. 

 

Significação 

Significado1: "Atendimento as características técnicas por parte de uma organização, bem ou 

serviço produzidos capazes de atender as expectativas e proporcionar a satisfação do cliente, 

de acordo com as avaliações de controle de qualidade" (DUARTE, 2005, p. 433). 

 

Princípios de divisão 

Componentes do objeto Qualidade Características de divisão 

Qualidade Tipo de atributo 

Objetos da qualidade Objetos do atributo 

Características técnicas Objeto inerente à qualidade 

Normas técnicas  

Organizações  

Variáveis da qualidade 

Produtos  

Serviços  

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=850&/planejamento
http://www.tc.df.gov.br/app/tematres-tcdf/vocab/index.php?tema=862&/ferramentas-de-qualidade
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ANEXO A – Tela para cadastramento de documentos no processo eletrônico e-TCDF 

 

 


