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RESUMO : Este artigo tem o objetivo de dissertar acerca da Gestão de Pessoas no Serviço Público,
mais especificamente, trata do processo de monitoramento que se realiza no Departamento de
Pessoal da Universidade Federal do Amazonas. O estudo apresenta uma abordagem bibliográfica e
documental, partindo de um enfoque descritivo e qualitativo, delineando-se metodologicamente
como uma pesquisa qualitativa. A Gestão de Pessoas tem sido a responsável pela excelência das
organizações bem sucedidas e pelo aporte de capital intelectual que simboliza, mais do que tudo, a
importância do fator humano em plena Era da Informação. O contexto do gerenciamento
organizacional é formado por pessoas, processo e organizações. As pessoas passam boa parte de
suas vidas trabalhando dentro das organizações. O trabalho toma considerável tempo das vidas e
dos esforços das pessoas, que dele dependem para sua subsistência e sucesso pessoal. Separar o
trabalho da existência das pessoas é muito difícil, senão quase impossível, diante da importância e do
impacto que o trabalho nelas provoca. Assim, as pessoas dependem das organizações nas quais
trabalham para atingir seus objetivos pessoais e individuais. Falar de gestão de pessoas é salientar
sobre um processo dinâmico e interativo que integra os seis processos básicos de gestão, destacandose o processo de monitaramento de pessoal que foca no registro de dados e de acompanhamento da
vida funcional dos colaboradores. Os resultados esperados com essa investigação é contribuir para o
para reflexão da gestão no serviço público, destacando o processo de monitoramento de pessoas
com vistas a minimizar as falhas que ocorrem neste subsistema de gestão de pessoas do do
Departamento de Pessoal da Universidade Federal do Amazonas.
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Abstract: This article has the objective of lecturing concerning the Administration of People in the
Public Service, more specifically, he/she treats of the monitory process that takes place in the
Department of Personnel of the Federal University of Amazonas. The study presents a bibliographical
and documental approach, leaving of a descriptive and qualitative focus, being delineated
methodology as a qualitative research. The Administration of People has been well the responsible
for the excellence of the organizations happened and for the contribution of intellectual capital that
symbolizes, more than everything, the importance of the human factor in the middle of the it was of
the Information. The context of the administration organiztion is formed by people, process and
organizations. The people pass good part of your lives working inside of the organizations. The work
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takes considerable time of the lives and of the people's efforts, that depend for your subsistence and
personal success on him. To separate the work of the people's existence is very difficult, or else
almost impossible, before the importance and of the impact that the work in them provokes. Like this,
the people depend on the organizations in which work to reach your personal and individual
objectives. To speak of people's administration is to point out on a dynamic and interactive process
that it integrates the six basic processes of administration, standing out the process of personnel's
monitory that seal in the registration of data and of accompaniment of the collaborators' functional
life. The expected results with that investigation are to contribute for the for reflection of the
administration in the public service, detaching the process of people's monitory with views to
minimize the flaws that happen in this system of people's administration of the one of the
Department of Personnel of the Federal University of Amazonas.
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