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RESUMO 

 

A atual forma de contratação no setor público brasileiro é através de concursos 

públicos, mas na prática a realidade é diferente. Continuadamente, devido à escassez de novos 

certames públicos, as empresas públicas optam pela contratação terceirizada temporária. Na 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a situação não é oposta, pois também ocorre a 

prática de terceirizar a mão de obra ao invés da investidura de funcionários efetivos, perdendo 

assim, parte da qualidade na prestação dos serviços, devido à falta de treinamento adequado. 

Este relatório técnico possui o objetivo de analisar os procedimentos e técnicas adotadas na 

contratação e treinamento desse pessoal, assim como, elaborar ações que tornem os 

treinamentos mais eficientes. Na construção do plano de ação, foi utilizado primeiramente a 

ferramenta de qualidade diagrama de Ishikawa, e posteriormente a ferramenta 5W1H. 

 

Palavras-chave: Qualidade; concursos públicos; terceirizados. 

 

1 – Introdução 

   

 Noticiários divulgaram a realidade do Brasil no que tange a diminuição dos concursos 

públicos devido à atual crise financeira que o país enfrenta. Tendo como exemplo dessa crise 

nacional, foi publicado o Decreto N°45.682 de 08 de junho de 2016, no diário oficial do Rio 

de Janeiro em 09 de junho de 2018, determinado pelo governador em exercício, não 

autorizando novos concursos públicos no ano citado, devido a “incertezas sobre a realização 

das receitas estaduais em decorrência do cenário econômico nacional”. A partir deste cenário, 

as empresas públicas vem passando por dificuldades para manter o seu quadro de funcionários 

efetivos, devido a fatores, como por exemplo, a saída natural de funcionários, demissões 

voluntárias etc. 

 Para que as empresas públicas recebam novos funcionários, de acordo com a portaria 

MP número 450 de 06 de novembro de 2002, é fundamental autorização do certame público 

pelo Ministério do Planejamento. Dessa forma para que o cidadão tenha direito a um cargo ou 

emprego público, segundo o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, é 

necessário aprovação em concurso público.    

 De acordo com o Ministério do Planejamento o projeto da Lei Orçamentária Anual de 

2016 era de até 40.389 cargos públicos previstos, entretanto a Lei Orçamentária Anual do ano 

de 2015 previa o máximo de 45.582 cargos públicos, justificando através desses dados a 

redução na oferta de cargos públicos e consequentemente a redução do número de concursos 

públicos. O último concurso dos Correios foi no ano de 2011, porém desde então, muitos 

funcionários deixaram a empresa por diversos motivos, acarretando num grande déficit da 

força de trabalho na empresa. 
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 No entanto, a empresa encontrou outras formas de suprir esta necessidade de manter 

seu quadro de funcionários, para que os serviços não fiquem aquém do esperado pela 

população. Uma das alternativas encontradas é a contratação de mão de obra terceirizada 

temporária, através de contratos realizados com empresas privadas. 

 De acordo com o artigo citado anteriormente, a empresa poderia apenas contratar 

terceirizados para atividades meio, ou seja, atividades que não são o foco principal, como por 

exemplo, limpeza, segurança etc. Para atividades fim, ou seja, que são o foco principal, existe 

a obrigação legal da abertura de concurso público para suprir a falta de funcionários. 

Desta forma, este trabalho tem por objetivo analisar as atuais formas de contratação 

utilizadas pela empresa para compor seu quadro de funcionários, e exemplificar o que de fato 

acontece, indicando práticas que viabilizem treinamentos mais eficientes, mesmo sendo para 

funcionários terceirizados temporários, pois assim, a qualidade da prestação de serviços 

seguiria o padrão de excelência proposto pela empresa. 

 

2 – Apresentação do Caso 

 

 Inicialmente, na fase de análise, foram realizadas abordagens extraoficiais em três 

Centros de Distribuição Distrital (CDD), onde foram abordados nove funcionários ao total. 

No momento este foi o método mais adequado, para que os funcionários não se sentissem 

intimidados, e até mesmo para que as respostas não fossem afetadas, por esta preocupação. 

Em um desses locais visitados, através de entrevista extraoficial com gerente geral do 

CDD Teresópolis, pode ser constatado que desde o primeiro semestre de 2011, ano pelo qual 

ocorreu o último concurso para área operacional da empresa, até o primeiro semestre de 2018, 

para uma média de 62 funcionários efetivos, existe uma média de 4 funcionários terceirizados, 

constatando um déficit no efetivo operacional na empresa durante esse período, cabendo 

ressaltar que essa média de terceirizados, realizam os serviços considerados atividade fim na 

empresa. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) possui 354 anos, é uma 

empresa de grande porte, presente em todos os Estados brasileiros, e possui em sua principal 

atividade a entrega de encomendas. 

 De acordo com o sítio da empresa, toda essa estrutura conta com 117 mil funcionários 

em todo o Brasil. O número de objetos distribuídos em todo país no ano de 2015 chegaram a 

8.3 bilhões, e no ano de 2016 foram distribuídos 33,2 milhões de objetos por dia, que se 

comparado ao ano anterior chega quase ao dobro de objetos entregues ao ano, ratificando 

dessa forma, que mesmo a empresa com alguns problemas administrativos, não deixou de 

realizar os serviços com excelência.  

Devido à falta de novos concursos públicos, a empresa passou a ter dificuldades em 

repor seu quadro de funcionários, por este motivo tem optado por outra forma de contratação 

para que os serviços não percam sua eficiência. Os Correios tem efetuado contratações 

temporárias através de empresas que terceirizam a mão de obra, porém de acordo com o 

Portal EBC (2015), esses contratos são para atividades consideradas principais, como por 

exemplo a separação e entrega das encomendas ao cliente. 

O alvo do estudo desse relatório será a qualidade dos serviços prestados aos clientes da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e em meio às terceirizações citadas. Nas visitas 
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realizadas aos Centros de Distribuição, foi observado falta de espírito de cooperação entre 

funcionários efetivos e terceirizados, além da falta de treinamento para os terceirizados que 

adentram a empresa para exercer as atividades fim. 

É importante também ressaltar, que esses funcionários citados, não dispõem de todos 

os benefícios que os funcionários efetivos possuem, como exemplo o plano de saúde da 

empresa, sendo este um dos principais benefícios concedidos pela empresa, acarretando ainda 

mais em desentendimentos entre efetivos e terceirizados por esses acharem que merecem 

receber os mesmos benefícios por exercerem as mesmas atividades, ressaltando ainda mais a 

necessidade de treinamentos específicos para a área operacional. 

 

3 – Revisão Bibliográfica 

 

 Os tópicos da revisão bibliográfica tratados a seguir são importantes para compor a 

estrutura desse relatório técnico, pois apontam as peculiaridades da administração pública, 

como por exemplo as formas de gestão, contratação, treinamento, justificando que a eficiência 

desses fatores influenciam a qualidade dos serviços prestados à população. 

 

3.1 Administração Pública 

 

A administração pública é composta pelos órgãos governamentais, e suas devidas 

funções são exercidas pelos respectivos administradores públicos, e esses na execução de suas 

atividades, devem promover e acompanhar as políticas públicas implantadas pelo governo, 

assim como utilizar métodos de planejamento e organização, para um excelente 

aproveitamento dos recursos públicos, ou seja, sem desperdícios do patrimônio público. 

“O gestor público deve ter como princípios a eficiência e a eficácia para administrar o 

setor público” (LEITE, 2016, p. 1). Dessa forma, entende-se que não adianta o gestor público 

apenas exercer seus atos baseados nesses princípios e no manual interno da empresa onde 

atua, no entanto ele deve colocar em prática tudo o que foi aprendido em sua formação 

acadêmica. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, a administração 

pública pode ser direta ou indireta e obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Cabe ressaltar que a administração indireta é a forma 

pela qual as atividades públicas não são exercidas diretamente pelo Estado, ou seja, o Estado 

promove as ações públicas, através de pessoas jurídicas distintas. 

A gestão das organizações públicas visa dentre várias formas possíveis, a mais viável 

para que possa atender a população de forma efetiva, devendo sempre atentar as devidas 

obrigações legais, contudo esta tarefa não se torna fácil, devido a mudanças cada vez mais 

velozes relacionadas a uma sociedade cada vez mais diferente. 

“O Princípio da Legalidade é uma das maiores garantias para os gestores frente ao 

Poder Público. Ele representa total subordinação do Poder Público à previsão legal” (PIRES, 

2012, p. 1). Dessa forma entende-se que o gestor público só poderá agir respaldado pela lei, 

ou seja, caso haja implantação de uma política pública, o gestor somente poderá agir 

conforme a legislação permite, senão ocorrerá a ilegalidade para o ato. 
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Fica evidente que uma administração pública totalmente eficiente precisa seguir 

algumas regras essenciais, como por exemplo, seguir o princípio da legalidade, e perante a 

uma realidade da população que está cada vez mais complexa e difundida, é preciso que os 

gestores púbicos consigam esta tarefa de manter a eficiência, reproduzindo um modelo de 

administração pública cada vez mais atualizado frente a população. 

 

3.2. Concursos Públicos 

 

 Para que ocorra o ingresso na carreira púbica, é necessário cumprir algumas exigências 

previstas em lei, como por exemplo, a concorrência através do concurso público. 

  

Segundo Aglantzakis (2001 apud FILHO, 2016), descreve que: 

 
 Concurso Público é o procedimento administrativo que tem por fim 

aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao 

provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado 

verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar 

funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que 

ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à 

ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de 

recrutamento de servidores públicos. (AGLANTZAKIS, 2016 apud FILHO, 

2001, p. 472). 

 

 Dessa forma, após os candidatos serem testados, eles serão separados em grupos dos 

aprovados e selecionados, conforme a ordem de classificação e oferta de vagas do edital do 

concurso. Pois mesmo após a aprovação, é necessário verificar se existirão vagas em aberto 

suficientes para que o candidato consiga o ingresso. 

 Os candidatos devem respeitar o edital do concurso, para que possam tomar posse em 

cargo público. Segundo Pati (2015, p. 1), “o que vai regulamentar as exigências e informar os 

impedimentos para a posse é o edital de cada concurso público”. Dessa forma, o edital é o que  

regulamenta o certame público, e sua atenção a ele é de inteira responsabilidade dos 

candidatos, para que possam seguir as regras exigidas, que variam de um concurso para outro. 

Alguns candidatos enfrentam anos de estudo, com a esperança de que algum dia, o 

ministério do planejamento autorize lançamento do edital em órgão público de sua 

preferência. A rotina de preparação varia para cada candidato, pois alguns dedicam horas de 

estudo durante o dia, e outros têm que dividir essas horas de estudo como o trabalho. 

Ao longo da história, várias foram as formas de contratações de mão de obra para 

trabalhar nas empresas públicas no Brasil, em grande parte eram adotadas formas subjetivas 

do responsável pela contratação. Ainda de acordo com Aglantzakis (2016), a história registra 

pelo menos sete modos de contratação de pessoal para ocupação de cargos públicos: 

hereditariedade, venalidade, arrendamento, sorteio, eleição, nomeação direta e nomeação 

mediante concurso.  

 Atualmente os candidatos a cargos públicos, passam por exames intelectuais e de 

provas de títulos para que possam adentrar a tão sonhada carreira, e muitas das vezes, em 

busca da estabilidade que as empresas privadas não oferecem, ainda mais, quando há crise 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

5 

 

econômica e as empresas privadas precisam dispensar mão de obra, aumentando assim 

significativamente o desemprego e a incerteza dos que estão empregados. 

    

3.3. Investidura em Cargo Público 

 

 Após a etapa dos testes de aptidão propostos pelo edital dos concursos públicos, 

ocorrerá o momento em que o candidato será convocado para efetivamente adentrar ao cargo 

público, pelo qual é chamado de investidura, e esse é o momento principal após todas as 

etapas, pois há um prazo para que o cidadão possa efetuar esse ato, e caso não o faça será 

considerado desistente. 

 “O prazo para posse é de 30 dias contados da publicação do ato de nomeação” (LEI 

8.112/1990). Dessa forma entende-se que a posse é o ato que desfecha a investidura em cargo 

público, e o cidadão aprovado que não o fizer, perderá o cargo, e passará para outro candidato 

também aprovado, seguindo sempre a ordem de classificação do certame. 

 Um dos temas deste relatório é sobre a contratação de mão de obra terceirizada 

temporária, pois quando há uma grande demora na seleção por concursos públicos, essa é a 

alternativa encontrada pela administração pública para preenchimento das vagas em aberto, 

porém a não observância dos critérios para a contratação de pessoal terceirizado temporário 

acarreta em ilegalidade, o que pode gerar em ação direta de inconstitucionalidade, pela 

contratação por tempo determinado de pessoal para prestação de serviços permanentes.  

 A terceirização de mão de obra afeta a grande maioria das empresas no Brasil. “A 

redução nos salários dos profissionais que saíram das empresas e foram trabalhar nas 

prestadoras de serviços” (FILHO, 2004, p.1), tornou-se um grande problema vivido pela 

grande maioria dos trabalhadores do país. Esse problema ocorre não apenas nos Correios, e 

tão somente nas empresas públicas, no entanto em grande parte das empresas brasileiras, 

inclusive nas empresas privadas. 

 

Acerca do assunto, Duarte (2014) conclui que: 

 
O primeiro risco é o de seleção equivocada, já que a ausência de concurso 

público diminui as chances de selecionar o candidato mais preparado para 

exercício da função pública. O segundo risco é o de utilização indevida do 

instituto, por meio de contratação temporária em hipóteses onde não estão 

presentes a necessidade temporária e o interesse público excepcional, 

acarretando violação ao princípio do concurso público. Por fim, há o risco de 

uma transformação do vínculo temporário em permanente, em virtude de 

pressões setoriais específicas que sejam atendidas por medidas políticas 

oportunistas, resultando em edição de norma jurídica que promova a 

estabilização da contratação que deveria ter prazo determinado. (DUARTE, 

2014, p. 5) 
 

 Dessa forma fica evidente que, o candidato contratado de forma terceirizada para 

exercer função pública, não efetua os testes necessários para ratificar sua aptidão para o cargo,  

além disso é selecionado de forma aleatória não verificando seus antecedentes, pois 
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dependendo do local que ele será designado para trabalhar, haverá esse requisito por ser tratar 

da segurança nacional, como por exemplo um aeroporto. 

 

3.4. O processo de contratação de mão de obra temporária terceirizada nos Correios 

 

 Para seguir carreira na EBCT, é necessário prestar concurso público, no qual são 

avaliados todos os requisitos necessários para exercer de forma eficiente, todas as funções 

inerentes aos cargos que possuem vagas em aberto no edital, e aguardar a ordem de 

classificação para suas devidas ocupações. 

De acordo com o sítio dos Correios, a empresa não realiza certame público para a área 

operacional, desde 2011, e desta forma a empresa vem optando por realizar contratações com 

empresas particulares de mão de obra.  

 

 Segundo Temóteo (2015): 

 
O MPT ingressou com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, em 

agosto de 2012, para questionar a contratação de mão de obra temporária 

pelos Correios. O procurador Fábio Leal Cardoso argumentou que a empresa 

pública renovava os contratos ininterruptamente para suprir a demanda por 

profissionais. Na prática, carteiros e agentes de atendimento eram 

terceirizados e os aprovados em concursos públicos não eram contratados. 

(TEMÓTEO, 2015, p. 1)  
 

 Dessa forma observa-se e fica comprovado que os Correios já cometem o ato de 

contratar mão de obra terceirizada para atividade considerada fim, antes da abertura de 

concurso público, há bastante tempo, porém, as autoridades competentes parecem ignorar  

denúncias relacionadas aos fatos. 

“A EBCT extrapola no que é legalmente permito, terceirizando as atividades 

consideradas finalísticas, onde dessa forma começa uma briga entre sindicatos e a empresa 

tentando definir o que é seria atividade fim e o que não seria” (TEIXEIRA, 2002). Esse 

desentendimento poderia ser evitado, se essa definição entre as atividades fosse melhor 

esclarecida pelo próprio governo. 

 O Portal EBC (2015) discute que, foi aprovado na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei 4330/2004, que permite a terceirização, não apenas de atividades meio das 

empresas, mas de qualquer tipo de atividade das empresas públicas, privadas e de economia 

mista. Este projeto ainda depende de aprovação do Senado Federal para entrar em vigor. 

Dessa forma, por ainda não ter sido aprovado, a gestão responsável pela contratação de mão 

de obra temporária para atividades fim dos Correios, está infringindo o princípio da legalidade 

com essa atitude. 

 

4– Plano de Ação  

 

4.1 Coleta de Dados 
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A coleta de informações foi realizada através das visitas realizadas aos Centros de 

Distribuição Domiciliária (CDD), sendo considerado o CDD Teresópolis o local com o maior 

aproveitamento de respostas e foi percebido através das entrevistas, que neste local os 

funcionários tiveram uma maior convicção em suas respostas. Por esse motivo o foco deste 

relatório será sobre este CDD em específico. 

Foi utilizado o diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe como é conhecido 

popularmente, que é uma ferramenta utilizada para ilustrar o problema constatado, e também 

foi feito o uso da Brainstorming entre os funcionários, sendo esta uma ferramenta que dispõe 

de uma gama de ideias propostas com a intenção de solucionar os problemas identificados. 

Depois de ilustrar e analisar o diagrama de Ishikawa, foi possível perceber que o 

problema está diretamente ligado a baixa na qualidade dos serviços da empresa. Este 

problema também foi relatado por alguns carteiros durante as entrevistas, pelo qual os clientes 

relataram a eles algumas situações, como por exemplo o atraso na entrega das encomendas, e 

até mesmo a não entrega delas. 

 

4.2 Análise das causas 

 

Pelo motivo de ainda não ter sido aprovado o Projeto de Lei 4330, por depender de 

aprovação do Senado Federal, fica evidenciado ilegalidade por parte da gestão da empresa, 

pois os funcionários contratados para exercer as funções de carteiros e de operadores de 

triagem e transbordo, deveriam ser aprovados em concurso público, devido a essas funções 

serem consideradas atividades fim, pois a atividade principal da empresa é entrega de 

encomendas.  

Os funcionários são contratados de forma rápida para suprir a necessidade da carência 

de pessoal, porém quando há treinamentos oferecidos a esses futuros funcionários através de 

empresas privadas que terceirizam os serviços de mão de obra, são aquém do necessário para 

execução das atividades postais. 

Com a utilização do diagrama de Ishikawa é percebido um maior número de possíveis 

causas, estabelecendo a relação entre elas e o efeito, sendo que as mais gerais são colocadas 

nas espinhas maiores e as causas secundárias nas ramificações menores, conforme 

demonstrado na Figura 02. 

 

De acordo com Bezerra (2014),  

 
no geral, o diagrama de Ishikawa é uma das ferramentas da qualidade para o 

meio empresarial, sua facilidade em permitir o agrupamento e a fácil 

visualização das várias causas de um problema o transformaram numa 

ferramenta altamente reconhecida por administradores e engenheiros em 

todo mundo. (BEZERRA, 2014, p. 2) 
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Figura 01. Diagrama de Ishikawa para a redução da qualidade dos serviços nos Correios.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.3 Pontos Críticos 

 

Observando o diagrama de Ishikawa, pode-se constatar quais são os pontos críticos e o 

que pode ser melhorado. Foi observado que o principal problema relacionado à qualidade dos 

serviços é a falta de treinamento dos funcionários que exercem atividade fim na empresa. 

Dessa forma foi apresentado para o gestor da unidade operacional de Teresópolis, os pontos 

críticos encontrados no processo, e foi apontado quais poderiam ser resolvidos internamente e 

quais envolveriam setores hierarquicamente mais altos. 

 Com a utilização dessas informações, o gestor poderá buscar melhorias em seu próprio 

setor, e poderá propor soluções a outros diversos setores da empresa.  

 

4.4 Aplicação da Ferramenta 5W1H 

 

“O 5w1h é mais uma ferramenta japonesa de uso simples, porém de grande eficácia” 

(SILVA, 2011, p. 1), 

Após a utilização do diagrama de Ishikawa, fez-se uso da ferramenta 5W1H. Ela 

significa: What (o que?), Who (quem?), When (quando?), Where (onde?), Why (por quê?), 

How (como?). 

 

 Problemas: Falta de treinamento e falta de espírito cooperativo entre alguns 

funcionários efetivos e terceirizados 

O que (What?) 
Treinamento mais qualificado e dinâmicas de grupo para a interação entre 

eles. 

Quem (Who?) A gestão da unidade 
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Quando (When?) Antes dos funcionários terceirizados começarem as atividades. 

Onde (Where?) 
Em  todos os locais dos Correios que possuem funcionários terceirizados 

executando atividades fim. 

Por quê (Why?) Não existe cooperação entre alguns funcionários efetivos e terceirizados. 

Como (How?) 

Os funcionários terceirizados serão qualificados por meio de treinamentos 

específicos, além de propostas de ações que propiciem a interação entre os 

funcionários efetivos e terceirizados, pelos gestores das unidades. 

 

Dessa forma a principal solução para elucidar os problemas encontrados, é o 

treinamento contínuo e de qualidade, assim como constantes dinâmicas de grupo para tentar 

reduzir os desentendimentos entre os funcionários efetivos e terceirizados, proporcionando 

um ambiente de trabalho harmonioso, com o propósito de refletir positivamente na qualidade 

dos serviços prestados a população. 

 Após a utilização da ferramenta diagrama de Ishikawa, foram identificados diversos 

problemas que também interferem diretamente no principal foco do problema deste relatório 

técnico, que é a baixa da qualidade dos serviços prestados pelos Correios.  

 Por esse motivo foi realizado a utilização da ferramenta 5W1H, onde foram listados 

alguns dos principais problemas encontrados, além de serem indicadas ações para resolução 

dos mesmos. 

 Mesmo aplicando as ações propostas através da ferramenta 5W1H, ainda restarão 

algumas questões para serem resolvidas, como por exemplo, a aplicação contínua do 

aperfeiçoamento dos gestores públicos, para que esses se adéquem ao cenário tecnológico 

brasileiro cada vez mais crescente.  

 “O setor público está investindo cada vez mais em novas tecnologias, tornando 

melhores e mais eficazes os processos de prestação de serviços à população” (CARVALHO, 

2011, p. 1). Com essas inovações na área pública, as empresas se tornarão mais competentes e 

modernas, porém os gestores públicos deverão acompanhar essas melhorias iminentes.   

 Através do plano de ação proposto, pretende-se solucionar os principais problemas 

identificados, e que a qualidade dos serviços volte a ser como era antes, e que o nome desta 

empresa, se torne cada vez mais confiável. 

 

5 – Conclusão  

 

Este relatório técnico teve como iniciativa analisar o processo de contratações de mão 

de obra temporária terceirizada, realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

para atividades fim da empresa, justificando a inconstitucionalidade realizada pela gestão da 

empresa. 

 Dessa forma, as visitas técnicas comprovaram que a empresa ainda possui 

vários trabalhadores nessa situação em seu quadro de funcionários. Estes funcionários não 

recebem o treinamento adequado às funções pela qual exercem, ocasionando deste forma, 

baixa na qualidade do atendimento à população. 

 Pesquisas feitas com os próprios funcionários efetivos, foi observado que alguns deles 

dão suporte às orientações básicas para que os colegas terceirizados possam se adequar ao 
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serviço, justificando dessa forma treinamentos inadequados, ou até mesmo a inexistência 

deles. 

 Fica evidente, portanto, que a os gestores da empresas precisam propor ações que 

visem sempre a melhoria da qualidade da prestação dos serviços, e seguindo algumas 

propostas sugeridas no plano de ação deste relatório técnico, haverá mais chances de 

conseguir com êxito esta tarefa. 

 Em contrapartida, foi aprovada recentemente uma nova Lei que de acordo com o 

artigo publicado pela revista E-Civitas (2017), foi aprovada pela Câmara dos Deputados no 

dia 22 de março de 2017, e logo em seguida sancionada em 31 de março de 2017 pelo atual 

presidente da República Michel Temer. A Lei 13.429/2017 permite que as empresas 

terceirizem a atividade fim, atividade foco da empresa, garantindo também para as empresas 

públicas esse tipo de prática. Esse projeto de lei tramitava, desde o governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), foi encaminhado a Câmara em 1998, e aprovado no Senado 

em 2002. 

 Desta forma, seguindo as orientações desta nova Lei, as empresas em geral não 

cometem mais a ilegalidade na contratação de mão de obra terceirizada temporária para 

exercer atividades fim, e ainda traz reivindicações antigas que beneficiam os trabalhadores 

que com o passar dos anos são sempre os mais prejudicados. Todos os problemas não serão 

resolvidos com essa nova Lei, pois ainda envolve muita burocracia por parte dos órgãos 

públicos para ajustar alguns problemas relacionados a gestão em geral das empresas públicas, 

mas já é um começo das conquistas dos trabalhadores. 

  

6 – Referências Bibliográficas  

 

AGLANTZAKIS, Luciana Costa. Breves conceitos sobre o instituto do Concurso Público no 

Direito Brasileiro. Disponível em <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4092> Acesso em 

01 de outubro de 2016.  

 

 

BEZERRA, Filipe. Diagrama de Ishikawa: Princípio da causa e efeito. Disponível em 

<http://www.portal-administracao.com/2014/08/diagrama-de-ishikawa-causa-e-efeito.html> 

Acesso em 20 de agosto de 2016. 

 

 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm> Acesso em 02 de 

março de 2016. 

 

 

CARVALHO, Felipe Marcelo. Gestão por competência no serviço público. Disponível em 

<http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/gestao-por-competencia-

no-servico-publico/59070/> Acesso em 08 de março de 2018.  

 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4092
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4092
http://www.portal-administracao.com/2014/08/diagrama-de-ishikawa-causa-e-efeito.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui��o.htm
http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/gestao-por-competencia-no-servico-publico/59070/
http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/gestao-por-competencia-no-servico-publico/59070/


 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

11 

 

 

CORREIOS. Estrutura Organizacional. Disponível em <http://www.correios.com.br/sobre-

correios/a-empresa/quem-somos/estrutura-organizaciona> Acesso em 20 de agosto de 2016. 

 

 

Diário Oficial de 09 de junho de 2016. Decreto N° 45.682, de 08 de junho 2016. Disponível 

em 

<http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/

site_fazenda/legislacao/financeira/basica/decretos/2016/DECRETO%20N%C2%BA%2045.6

82,%20DE%2008%20DE%20JUNHO%20DE%202016.pdf> Acesso em 13 de junho de 

2018.  

 

 

DUARTE, Guido Arrien. A contratação temporária de pessoal pela administração pública. 

Disponível em < http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-contratacao-temporaria-de-

pessoal-pela-administracao-publica,50554.html> Acesso em 20 de agosto de 2016. 

 

 

E-Civitas. Revista Científica do Curso de Direito do UNIBH. Belo Horizonte. Volume X, 

número 1, julho de 2017. Disponível em < 

http://revistas2.unibh.br/index.php/dcjpg/article/view/2194> Acesso em 03 de janeiro de 

2018. 

 

 

FILHO, Sylvio José dos Santos. A terceirização e seus graves problemas. Disponível em < 
http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/a-terceirizacao-e-seus-

graves-problemas/10334/> Acesso em 08 de março de 2018. 

 

 

LEITE, Junior. A importância da eficiência para a gestão pública e a transformação no 

modelo de gestão. Disponível em < https://juniorapleite.jusbrasil.com.br/artigos/370346138/a-

importancia-da-eficiencia-para-a-gestao-publica-e-a-transformacao-no-modelo-de-gestao> 

Acesso em 10 de setembro de 2016. 

 

 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Concursos Públicos. Disponível em 

< http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/concursos> Acesso em 13 de abril de 2018. 

 

 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Saiba mais sobre a medida de 

suspensão dos concursos públicos para 2016. Disponível em 

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/concursos/noticias/saiba-mais-sobre-a-medida-de-

suspensao-dos-concursos-publicos-para-2016> Acesso em 13 de junho de 2018. 

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/legislacao/financeira/basica/decretos/2016/DECRETO%20N%C2%BA%2045.682,%20DE%2008%20DE%20JUNHO%20DE%202016.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/legislacao/financeira/basica/decretos/2016/DECRETO%20N%C2%BA%2045.682,%20DE%2008%20DE%20JUNHO%20DE%202016.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/legislacao/financeira/basica/decretos/2016/DECRETO%20N%C2%BA%2045.682,%20DE%2008%20DE%20JUNHO%20DE%202016.pdf
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-contratacao-temporaria-de-pessoal-pela-administracao-publica,50554.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-contratacao-temporaria-de-pessoal-pela-administracao-publica,50554.html
http://revistas2.unibh.br/index.php/dcjpg/article/view/2194
http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/a-terceirizacao-e-seus-graves-problemas/10334/
http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/a-terceirizacao-e-seus-graves-problemas/10334/
https://juniorapleite.jusbrasil.com.br/artigos/370346138/a-importancia-da-eficiencia-para-a-gestao-publica-e-a-transformacao-no-modelo-de-gestao
https://juniorapleite.jusbrasil.com.br/artigos/370346138/a-importancia-da-eficiencia-para-a-gestao-publica-e-a-transformacao-no-modelo-de-gestao
http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/concursos


 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

12 

 

 

PATI, Camila. 6 fatores que podem barrar a posse de concurseiros aprovados. Disponível em 

< https://exame.abril.com.br/carreira/estes-6-fatores-podem-impedir-a-posse-em-cargo-

publico/#> Acesso em 10 de setembro de 2016. 
 

PIRES, Vitor César Freire de Carvalho. Administração Pública: princípio da legalidade. Disponível 

em <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7643/Administracao-Publica-principio-da-legalidade> 

Acesso em 20 de agosto de 2016. 

 

 

Portal EBC. PL 4330/2004: entenda o que diz o projeto sobre terceirização de trabalhadores. 

Disponível em <http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/04/entenda-o-que-diz-o-

projeto-de-lei-da-terceirizacao> Acesso em 02 de março de 2016. 

 

 

Portal do Servidor. Concursos Públicos. Disponível em < 

https://www.servidor.gov.br/servicos/faq/concursos-publicos#p1> Acesso e 20 de agosto de 

2016. 

 

Portal do Servidor. Nomeação, Posse e Exercício de Cargo Efetivo. Disponível em < 
https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/manual-de-procedimentos/manual-de-

provimento/nomeacao-posse-e-exercicio-de-cargo-efetivo> Acesso em 16 de junho de 2018. 

 

 

SILVA, Jônatas Rodrigues da. 5w1h. Disponível em < http://www.efetividade.blog.br/5w1h/> 

Acesso em 10 de setembro de 2016. 

 

 

TEIXEIRA, Tadeu Gomes. Os Correios em Transformação: reestruturação, organização do 

trabalho e políticas de gestão do trabalho (1994-2011).  Disponível em < 

http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/280162> Acesso em 13 de abril de 2018. 

 

 

TEMÓTEO, Antônio. MPT questiona contratação de terceirizados nos Correios. Disponível 

em < 

<https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/04/27/internas_economia,641383/contra

tacoes-questionadas.shtml> Acesso em 26 de agsoto de 2016. 

 

 

 

 

 

https://exame.abril.com.br/carreira/estes-6-fatores-podem-impedir-a-posse-em-cargo-publico/
https://exame.abril.com.br/carreira/estes-6-fatores-podem-impedir-a-posse-em-cargo-publico/
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7643/Administracao-Publica-principio-da-legalidade
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/04/entenda-o-que-diz-o-projeto-de-lei-da-terceirizacao
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/04/entenda-o-que-diz-o-projeto-de-lei-da-terceirizacao
https://www.servidor.gov.br/servicos/faq/concursos-publicos#p1
https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/manual-de-procedimentos/manual-de-provimento/nomeacao-posse-e-exercicio-de-cargo-efetivo
https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/manual-de-procedimentos/manual-de-provimento/nomeacao-posse-e-exercicio-de-cargo-efetivo
http://www.efetividade.blog.br/5w1h/
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/280162
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/04/27/internas_economia,641383/contratacoes-questionadas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/04/27/internas_economia,641383/contratacoes-questionadas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/04/27/internas_economia,641383/contratacoes-questionadas.shtml

