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O movimento de mudanças e transformações no mundo do trabalho 

culminou em um redimensionamento no modo de trabalhar. Trata-se de uma 

transformação em longo prazo que ocasionaram inúmeras exigências 

agilidade, inovação, criatividade, efetividade de resultados aos trabalhadores 

e ao modo de selecioná-los, acentuando a valorização ao temas das 

competências (PINTO; GOMES, 2012). 

A seleção com foco em competência é uma ferramenta bastante 

discutida, atualmente, no contexto do trabalho, o qual busca continuamente 

novos meios para o seu próprio benefício. Esta modalidade de seleção deve 

visar o desenvolvimento das pessoas, em função de conhecimentos, 

habilidades e competências exigidas à realização do trabalho. Este não deve 

ser meramente um processo de classificação e exclusão dos participantes 

(PINTO; GOMES, 2012). 

Apreende-se que a competência não se efetiva apenas no âmbito dos 

conhecimentos e habilidades, mas demanda a mobilização destes recursos 

para a ação, isto é, criando condições para a aplicabilidade em situações 

práticas respondendo às exigências do mercado de trabalho (MANENTI et 

al., 2012). 

Um aspecto importante a ser destacado é o dinamismo das 

competências: o que é essencial hoje pode não ser amanhã, o que exige a 

avaliação e diagnóstico constantes acerca do perfil desejado, bem como 

ações para o desenvolvimento das competências, sobretudo, em momentos 

de transformações dentro ou fora da organização (MANENTI et al., 2012). 

Nas pesquisas atuais notamos que a formação universitária preocupa-

se com o desenvolvimento de competências para o melhor ajustamento 

pessoa no ambiente. As organizações, por sua vez, planejam processos 

seletivos que avaliem se o candidato possui as competências para o 

desempenho satisfatório no trabalho (GODIN; MORAIS; BRANTES, 2014). 

Mas, as competências essenciais para desempenhar a função de um 

educador dentro de um serviço de saúde já estão sendo consideradas? 

Se a capacitação educacional para a docência não é considerada para 

a admissão e, no caso dos professores já contratados, se as evidencias de 



investimento pessoal no desenvolvimento docente não são levadas em conta 

para a valorização do trabalho ou para a promoção na carreira, os 

profissionais vão se sentir, naturalmente, pouco estimulados a se engajar 

nestas atividades (LOPEZ; TRONCON, 2015).  

Nesse sentido é possível mostrar que a noção de competência não é 

um modismo, tampouco poderíamos dizer que substitui a noção de 

qualificação, ou a esta se contrapõe (PINTO; GOMES, 2012). Competência e 

qualificação complementam-se para orientar a seleção de profissionais. 

No decorrer deste estudo, obteve-se a caracterização dos enfermeiros 

preceptores e os fatores que influenciam seus trabalhos de modo positivo ou 

negativo. Estas informações foram traduzidas em ações pela pesquisadora e 

transformadas em uma matriz com competências essenciais que definem o 

perfil de um preceptor de enfermeiros em capacitação admissional (Quadro 

5). 

Em posse deste perfil, todos os que ocupam cargos gerenciais em 

instituições de saúde, poderão analisar, em detalhes, se os enfermeiros 

candidatos aos cargos de preceptor, se enquadram ou não nesta função. Se 

possuem as competências necessárias para desempenhar a função de 

enfermeiro preceptor.  

Nos casos onde não forem identificados profissionais que se 

enquadram neste perfil, a instituição de saúde poderá utilizar-se da matriz de 

competências para nortear a elaboração de um programa de capacitação 

para enfermeiros tornarem-se preceptores nos seus campos de atuação. 

 
Instruções para uso do instrumento: 
 
 Este instrumento deve ser utilizado por gestores de serviços de saúde 

em conjunto com os enfermeiros candidatos à função de preceptor. Ambos 

devem realizar a leitura simultânea das ações chave e seus desempenhos 

marcando se o enfermeiro executa ou não executa estes itens nas 

respectivas colunas. 



 Nos casos onde o enfermeiro executa parcialmente as ações e os 

desempenhos, os pontos a serem aperfeiçoados deverão ser elencados na 

coluna de executa parcialmente. 

 Ao final da leitura do quadro, devem ser resumidos os desempenhos 

não executados e os que devem ser aperfeiçoados no espaço designado. 

 Em sequência, o enfermeiro e o gestor devem elaborar, em conjunto, 

um plano de ações para aperfeiçoar os desempenhos parcialmente ou 

totalmente inalcançados. 

 Uma data deverá ser estipulada para a avaliação da eficácia do plano 

de ações e consequente reavaliação do enfermeiro para a função de 

preceptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Quadro 1. Matriz com o Perfil de Competências Esperadas para o Enfermeiro Preceptor 

Área de Competência 1: Atenção à saúde 
Ações chave Desempenhos Executa Executa parcialmente Não executa 

Atua em cenário 

prático 
Atua na assistência de enfermagem 

no cenário prático diariamente. 
   

Possui 

conhecimento 

teórico e prático 

sobre a 

assistência de 

enfermagem 

Identifica, desenvolve e avalia ações 

quanto à assistência de enfermagem 

ao usuário de acordo com a 

individualidade de suas 

necessidades de saúde. 

   

Área de Competência 2: Administração e Gerenciamento 
Ações chave Desempenhos Executa Executa parcialmente Não executa 

Comunicação 

 

Comunica-se de modo eficaz e 

respeitoso com todos os demais 

profissionais e usuários do serviço 

de saúde. 

   

Organização 

 

Organiza-se nas ações do seu 

processo de trabalho evitando 

desabonos nas mesmas. 

   

Relacionamento 

 

Relaciona-se de modo respeitoso 

com todos os demais profissionais e 

usuários do serviço de saúde. 

   

Executa ações 

humanizadas 

 

Executa ações humanizadas ao 

relacionar-se com demais 

profissionais e usuários do serviço 

de saúde. 

   

Executa ações 

com empatia 

 

Executa ações com empatia ao 

relacionar-se com demais 

profissionais e usuários do serviço 

de saúde. 

   

Executa ações 

com ética 

 

Executa ações com ética ao 

relacionar-se com demais 

profissionais e usuários do serviço 

de saúde. 

   

Exerce suas 

funções como 

exemplo 

profissional 

Exerce suas funções como exemplo 

profissional de enfermeiro. 

   

Exerce suas Exerce suas funções com postura    



funções com 

Postura 

profissional 

profissional em suas ações. 

Exerce suas 

funções com 

Imparcialidade 

Exerce suas funções com 

imparcialidade em suas ações. 

   

Exerce suas 

funções com 

Liderança 

Exerce suas funções com liderança 

para demais profissionais e usuários 

do serviço de saúde. 

   

Exerce suas 

funções com 

Dinamismo 

Exerce suas funções com dinamismo 

em suas ações. 

   

Exerce suas 

funções com 

Pro-atividade 

Exerce suas funções com pro-

atividade em suas ações. 

   

Exerce suas 

funções com 

Responsabilida-

de 

Exerce suas funções com 

responsabilidade em suas ações. 

   

Exerce suas 

funções com 

Comprometi- 

mento 

Exerce suas funções com 

comprometimento em suas ações. 

   

Área de Competência 3: Processos de Ensino-Aprendizagem 
Ações chave Desempenhos Executa Executa parcialmente Não executa 

Demonstra 

satisfação na 

função de 

preceptor/ 

educador 

Demonstra satisfação na execução 

de ações como educador de 

profissionais e usuários em saúde. 

   

Possui 

especialização 

na área de 

educação/ 

preceptoria 

Possui especialização na área de 

educação/preceptoria por meio de 

cursos ou pós graduações lato e/ou 

stricto sensu. 

   

Desenvolve o 

Crescimento/ 

Capacitação 

Profissional 

Identifica, desenvolve e avalia ações 

para promover o crescimento e 

capacitação dos demais profissionais 

do serviço de saúde. 

   

Realiza Utiliza o espaço da preceptoria para    



Educação 

permanente em 

saúde por meio 

da preceptoria 

promover a reflexão sobre as 

práticas em saúde e aperfeiçoar os 

processos e suas práticas 

institucionais.  

Respeita as 

diferentes 

necessidades 

de aprendizado 

Identifica, desenvolve e avalia ações 

de capacitação em conjunto com o 

educando. Obtendo como foco as 

necessidades de aprendizado do 

educando. 

   

Realiza a busca 

por novos 

conhecimentos 

Realiza a busca por novos 

conhecimentos de modo constante e 

com a finalidade de aperfeiçoamento 

profissional como enfermeiro e 

educador. 

   

Articula o 

ensino, serviço 

e o aprendizado 

Identifica, desenvolve e avalia ações 

para articular o ensino, o serviço e o 

aprendizado dos demais 

profissionais do serviço de saúde. 

   

Exerce suas 

funções com 

Paciência 

Exerce suas funções com paciência 

em suas ações, respeitando os 

tempos distintos de aprendizagem de 

cada profissional. 

   

Exerce suas 

funções com 

Disponibilidade 

Exerce suas funções com 

disponibilidade às inovações, à 

resolução de problemas e ao 

diálogo. 

   

 
Resumo dos desempenhos a serem total ou parcialmente aperfeiçoados: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Plano de ações para aperfeiçoar os desempenhos: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Data da utilização do instrumento:       /       /       .      

   

Data para reavaliação do enfermeiro:       /       /       .        

 

 

 

 

___________________________                                        ___________________________ 

          Assinatura do Gestor                                                         Assinatura do Enfermeiro 
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