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Áreas de conhecimento nas 
organizações

é um(a)

é um(a)

Está associado com

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

é um(a)

Outros trabalhos

Inquéritos

Apoio técnico

Trabalho desenvolvido

Sindicâncias

Inspecções

Consultoria

Processos disciplinares

Auditorias

Averiguações

Engenharia Civil

Economico-Financeira

Jurídica

Outras áreas

Outras engenharias

Recursos Humanos

SI/TI

Sociologia

Área de conhecimento dos RH
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Critérios de afectação dos RH 
aos trabalhos

condição para

condição para

condição para

condição para

condição para

condição para

condição para

consequência

condição para

condição para

condição para

condição para

condição para

condição para

consequência

condição para

é causa de

Trabalho a desenvolver

Competência de acordo com o trabalho a
realizar

Considerando a melhor associação entre
a disponibilidade e os conhecimentos
técnicos

Consideram as preferências dos recursos
pelos trabalhos a realizar

Consideram os factores pessoais do RH
associados a outros critérios

De acordo com a área de residência

Disponibilidade em detrimento do perfil
do RH, condicionado pela escassez de
recursos na área em causa

Experiência baseada na antiguidade

Experiência de outros trabalhos
semelhantes

Factores pessoais do RH em detrimento
da especificidade da formação

Experiência baseada na formação de
base e formação específica

Inversão: Trabalhos definidos de acordo
com as competências dos recursos

Não tem critério, os trabalhos podem ser
realizados por qualquer inspector

Procurar sinergias entre quem já tem
experiência naquele tipo de trabalho e
quem não tem

Qualidade dos trabalhos realizados
anteriormente

RH em número insuficiente

Organização com poucos RH
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Perfil dos RH

contradição

consequência

é parte de

está associado com

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

consequência

está associado com

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

é parte de

Capacidade analítica

Capacidade de antevisão de situações
potenciais de conflito

Capacidade de auto-controlo em
situações críticas

Capacidade de entrevistar

Capacidade de gestão de tempo

Capacidade de interlocução

Capacidade de relatar as situações

Capacidade de sistematizar a informação

Confidencialidade

Descrição

Distanciamento, imparcialidade

Emocionalmente estável

Humildade

Iniciativa

Pedagogia

Perfil RH não poderia ser padronizado

Postura correcta no relacionamento com
terceiros

Qualificação técnica acima da média

Responsabilidade

Sensatez

Boa capacidade técnica pode não ser
condição suficiente para o perfil de RH
adequadoPerfil dos trabalhos

Perfil RH

Pessoas sem o perfil adequado para o
trabalho

Motivação para a auditoria

Experiência na área de intervenção

Trabalho a desenvolver



Mestrado em Comércio Electrónico e InternetCristiane Casaca

Conhecimento das organizações sobre os RH

é causa de

está associado com

é causa de

está associado com

está associado com

está associado com

consequência

está associado com

está associado com

é causa de

é causa de

consequência

consequência

Não tem conhecimento das preferências
dos RH

Tem conhecimento das competências e
preferências dos RH

Implicações do conhecimento das
competências dos RH estar "na cabeça"
de um(s) sujeito(s)

Organização com poucos RH

Não tem conhecimento das competências
dos RH a nível global

Conhecimento sensível para por em base
de dados

Tem conhecimento das competências a
nível do trabalho realizado

Tem conhecimento das competências e
preferências dos RH a nível do
responsável mais directo

Tem conhecimento das competências dos
RH

Recursos Humanos

Organização com muitos RH
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Conhecimento da evolução dos RH dentro 
da organização

está associado com

está associado com

está associado com

CF:Evolução dos RH dentro da
organização

Alguns dirigentes conseguem conhecer a
evolução dos seus RH mas não se pode
generalizar

Não tem conhecimento da evolução dos
RH

Tem conhecimento apenas pela
classificação em termos da avaliação
anual dos RH

Tem conhecimento apenas pelo
desempenho nos trabalhos realizados

Tem conhecimento da evolução dos RH

Bom conhecimento, mas disperso entre
as chefias

Matérias correlacionadas com o trabalho
perdem-se
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Utilidade de um maior conhecimento das 
competências e preferências dos RH

está associado com

está associado com

é útil

consequência

contradição

é causa de

está associado com está associado com

Cair no erro de ser sempre o mesmo
chamado para aquele tipo de tarefa e
nem se sabe se é competente ou não
para outra

Dependência da dimensão da
organização

É útil a organização um conhecimento
mais aprofundado das competências e
preferências dos RH

Não é útil a organização um
conhecimento mais aprofundado das
competências e preferências dos RH

Organização com poucos RH
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Utilidade da recomendação dos RH

está associado com

CF:Sistema de recomendação de RH aos
trabalhos

Seria útil um sistema de recomendação
de RH aos trabalhos

Cair no erro de ser sempre o mesmo
chamado para aquele tipo de tarefa e
nem se sabe se é competente ou não
para outra

Depende muito do modelo de gestão

Organização com poucos RH

Isso resulta da existência de um sistema
de gestão de RH
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Actualização das competências adquiridas 
pelos RH

é uma

consequência

é causa de

consequência

está associado com

é causa de

consequência

é causa de

Actualização do perfil de competências
dos RH

A cada trabalho realizado

Com a formação profissional realizada

Informação disponível à organização

Evitar o "desaparecimento" da
informação

Auxilio na melhoria do desempenho do
funcionário

Matérias correlacionadas com o trabalho
perdem-se

Evolução da organização

Com a formação de base
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Competências que deveriam fazer parte 
do perfil do RH

está associado com

é causa de

CF:Competências que deveriam fazer
parte do perfil de RH

Algumas competências devem ser
excluídas

Todas as competências

Competências técnicas

Auto-avaliação a nível comportamentalDificuldade de avaliação de
comportamentos - subjectividade

Toda a informação sobre o RH que não
fosse ilegal manter

Todas as competências associadas ao
exercício da actividade


