
A nova Lei do Sistema de Alta Dirección Pública 
 
Em 2003, a Lei nº 19.882 institui o Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) no Chile, sistema 
considerado referência mundial de seleção e gestão de dirigentes públicos. Uma de suas marcas 
distintivas está em sua própria origem, motivada por um acordo político entre governo e oposição, 
orientado a profissionalizar, de modo gradual, a quase totalidade dos espaços de direção do 
governo chileno, ao mesmo tempo em que promovia a profissionalização de toda a estrutura de 
emprego público do país.  
 
Desde então, ano a ano, essa experiência segue sendo aperfeiçoada, a partir de acordos e 
negociações permanentes entre Executivo e Legislativo. Passados 13 anos desde sua origem, 
aprovou, no último dia 20 de outubro de 2016, a Lei nº 20.955, importante marco para seu 
fortalecimento, após enfrentar duas mudanças de governo, uma em 2010, na gestão de Sebastián 
Piñera, outra em 2014, na segunda gestão da Presidenta Michelle Bachelet, marcadas por 
diferentes orientações políticas e por acentuadas críticas à legitimidade do sistema.  
 
Em 2015, Bachelet criou um Conselho, conhecido como Comissão Engel, para tratar de conflitos 
de interesse, tráfico de influências e corrupção. Entre as recomendações elaboradas pela comissão, 
foi estabelecida uma agenda de transparência e probidade nos negócios e na política, contendo 
medidas administrativas e legislativas, dentre as quais destacamos a proposta de aperfeiçoamento 
do SADP e fortalecimento da Direção Nacional do Serviço Civil (DNSC). Convertida na Lei já 
mencionada, trouxe como principais inovações: 
  
O fortalecimento da DNSC: de instância consultiva em matérias de gestão de pessoas, a DNSC 
passa a assumir, integralmente, todas as atividades próprias da gestão de pessoas, do ponto de 
vista de sua normatização e regulação, devendo zelar por seu cumprimento, de modo 
descentralizado, pelos diversos Ministérios e organizações públicas. No âmbito do SADP, além de 
participar ativamente da seleção de pessoas, passa a ter papel mais ativo no desenho e implantação 
de planos e programas de formação, acompanhamento e desenvolvimento dos altos dirigentes. 
Além disso, recebe novas atribuições em matéria de ética pública, podendo estabelecer, difundir e 
promover normas gerais de probidade e transparência.  
 
O aprimoramento do SADP: por meio de um conjunto de mudanças orientadas a conferir maior 
agilidade aos procedimentos de seleção, nomeação e celebração de convênios de desempenho, e, 
também, a reduzir as interferências políticas sofridas pelo sistema. Nessa dimensão, as alterações 
são: 
 
1. Proposição e aprovação de perfis de cargos de direção: antes de ser realizado cada 
concurso, os perfis dos cargos devem ser elaborados pela organização para a qual se realizará a 
seleção e devem ser aprovados pelo Conselho de Alta Direção Pública (CADP). Se os responsáveis 
não enviarem uma nova proposta de perfil em até 15 dias contados desde a vacância do cargo, a 
DNSC adota o perfil utilizado na seleção anterior, para esse mesmo cargo. 
 
2. Procedimentos de vacância e início de novo concurso: ficam estabelecidos prazos 
procedimentais para comunicar a saída de um dirigente e a consequente necessidade de realização 
de novo concurso; para cargos de 2º nível hierárquico, em casos de renúncia do próprio dirigente, 
deve haver uma motivação baseada em desempenho ou confiança. Além disso, a partir de 8 meses 
antes do início de um novo período presidencial, novos concursos só podem ser realizados com 
prévia autorização do CADP. 
 
3. Condução dos processos de seleção: para 1º nível hierárquico, devem ser conduzidos 
pelo Conselho, e para 2º nível, por um comitê de seleção composto pelo dirigente máximo da 
organização para a qual se realiza o concurso, um representante do Ministro, e um membro ou 
representante do Conselho. Se o Ministério não indicar seu representante em 10 dias contados 
desde a vacância do cargo, o Conselho deve realizar tal indicação. 
 
4. Elaboração das listas de candidatos recomendados: 3 a 4 candidatos podem ser 
indicados pelo Conselho ou comitê de seleção para a autoridade responsável pela nomeação. Em 
caso de desistência de um candidato indicado, essa lista pode ser complementada por outro 
candidato, respeitando as pontuações e avaliações realizadas. 



 
5. Nomeação pela autoridade política: uma vez elaborada a lista de candidatos, a autoridade 
política tem até 90 dias, para o 1º nível, e 20 dias, para o 2º nível, para realizar sua escolha ou 
declarar o concurso deserto – quando opta por não nomear nenhum dos candidatos. Caso não 
comunique sua decisão, a DNSC considerará o concurso deserto e dará início a uma nova seleção. 
Se no segundo concurso a autoridade não se manifestar, o CADP é quem terá 10 dias para declarar 
o concurso deserto. Na terceira vez, se novamente não houver manifestação, o primeiro candidato 
deverá ser nomeado. Também foi previsto que se um dirigente renunciar dentro de 6 meses, um 
dos demais candidatos da lista poderá ser escolhido, sem a necessidade de realização de novo 
concurso.   

 
6. Acesso de servidores de carreira ao SADP: até então, servidores de carreira deviam abrir 
mão de seus cargos efetivos para serem nomeados nos cargos de alta direção; com a mudança, 
os dirigentes nomeados a partir da nova lei poderão manter seus cargos efetivos por até 9 anos. 
 
7. Convênios de desempenho: devem ser elaborados de acordo com o perfil do cargo de 
direção em até 30 dias da nomeação do novo dirigente, devendo ser aprovados pela autoridade 
responsável em até 60 dias da nomeação, prevendo duração de 3 anos e seguindo as diretrizes 
estabelecidas pela DNSC. O não cumprimento dessas obrigações pode levar a multas de 20 a 50% 
da remuneração do dirigente. Anualmente, deve ser informado o grau de seu cumprimento e apenas 
uma vez ao ano podem sofrer alterações, devendo ser fundamentadas. A partir do segundo ano, a 
remuneração dos dirigentes é variável, de acordo com o nível de cumprimento das metas 
estabelecidas. 
 
8. Fim das nomeações provisórias: a lei também avança ao extinguir a possibilidade de que 
as autoridades políticas nomeiem dirigentes provisórios até que se realize a seleção do próximo 
dirigente. Até então, essa vinha sendo uma das características mais contestadas do SADP, já que 
dirigentes provisórios também concorriam para as vagas junto com os demais candidatos. Com a 
extinção dessa figura jurídica, os cargos vagos passam a ser ocupados por substitutos legais 
enquanto se realiza o novo concurso. 

 
9. Ampliação do sistema: além das medidas indicadas, a nova lei também incorporou novas 
organizações e cargos no Sistema de Alta Direção, inclusive de Subdiretores da DNSC. 
 
10. Livre nomeação de número restrito de dirigentes: considerando o prazo necessário para 
realização de novos concursos, entendeu-se que o Presidente precisa nomear livremente um 
número reduzido de cargos considerados estratégicos para a implementação das novas diretrizes 
políticas, logo que se inicia um novo governo. São apenas 12 cargos de primeiro nível hierárquico 
providos por livre discricionariedade, não pertencentes ao Sistema. Ainda assim, a escolha de seus 
ocupantes deve cumprir o perfil técnico exigido para cada cargo.  
 
Para conhecer mais, recomendamos: 
 

 Consultar a página institucional do SADP (especialmente ao conteúdo referente à “Nueva 
Ley ADP y Servicio Civil”): http://www.serviciocivil.gob.cl/. 

 A leitura do recente artigo publicado no CLAD: Madalegna Rojas; LEITE, Rafael. Desafíos 
de función pública en el marco de trabajo con la OCDE: Experiencia Chilena. XXI Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Santiago, Chile, 8-11 Nov. 2016. 

 Assistir aos vídeos do evento “Cargos de Direção Pública no Brasil e no Chile”, realizado 
pelo GPPlab em 9 e 10 de agosto de 2016.  
 

 


