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Objetivo da 
Portaria 
PRDU 
003/2019

Artigo 1º - Fica criado o Grupo
de Trabalho com a finalidade
de propor uma revisão da
metodologia do processo
avaliatório da Carreira PAEPE,
de modo a subsidiar a política
de gestão de desempenho dos
servidores da Universidade



Como o grupo 
trabalhou para 
atingir este objetivo

CONTEXTO 

Considerou e ponderou:

❏ 17 anos de histórico de
implantação da Carreira PAEPE;

❏ 4 reestruturações de carreira;
❏ 8 experiências de processos

avaliatórios baseados em
procedimentos, métodos e/ou
critérios, em parte ou no todo,
diferentes;

❏ todo o estudo realizado pelo GT
- Portaria GR 027/2014 que
originou o “Relatório 2015” e a
Deliberação CAD A 003/2017



Como o grupo 
trabalhou para 
atingir este 
objetivo

Premissas 

❏ Gestão de Desempenho em substituição ao conceito
de Avaliação de Desempenho e perenidade;

❏ Execução de ciclos contínuos e ajustáveis:
Planejamento, Execução, Monitoramento, Avaliação
e Melhoria;

❏ PDI principalmente, aos servidores com
desempenho passíveis de aprimoramento;

❏ Reflexão e clareza sobre as atividades rotineiras e
sua relação com as avaliações (resultado e
competência) e com o Planejamento Estratégico;

❏ Viabilidade do processo referente a: infraestrutura
tecnológica, inserção de dados, treinamentos,
custos e prazos de todas estas etapas;

❏ Existência de funções heterogêneas na Carreira
PAEPE e as particularidades nas Unidades e Órgãos;

❏ Considerar as experiências já adquiridas pela
Universidade e os trabalhos de outros GTs será um
facilitador de etapas.



Como o grupo 
trabalhou para 
atingir este 
objetivo

Desenvolvimento dos 
tópicos 

❏ Discussões e reflexões sobre os antecedentes da
Carreira PAEPE e seus processos de avaliação de
desempenho;

❏ Reanálise da metodologia de avaliação de
desempenho da Deliberação CAD A 003/2017 de
forma a acoplar seus procedimentos em uma
ferramenta de software;

❏ Consulta em universidades estaduais (USP e
UNESP), uma instituição estadual (IEES-PR) e
universidades federais (UFPR, UFRS e UFMG);

❏ Cenário externo - Reforma Administrativa - Projeto
de Lei do Senado Federal nº 116 de 2017;

❏ Revisão da Deliberação CAD A 003/2017 à luz de
sua adequação na referida reforma administrativa;

❏ Apanhado histórico de todas as alterações ocorridas
na Carreira PAEPE tornando visível as mudanças de
regras e critérios tanto da carreira quanto dos
processos de avaliação de desempenho



Estabelecimento dos Objetivos

GERAL

O objetivo geral deste GT foi então revisar a metodologia
de avaliação de desempenho per si independentemente
desta avaliação estar sujeita a alterações regimentais ex
post.



Estabelecimento dos Objetivos

ESPECÍFICOS

❏ “revisar tecnicamente” a metodologia de avaliação de desempenho proposta pela CAD
A003/2017 de forma a automatizá-la via “ferramenta de software”;

❏ fazer uso dos benefícios, da flexibilidade e da integração possibilitadas pelo uso desta
ferramenta de software evitando retrabalhos, custos e dispêndio de tempo;

❏ possibilitar a perenização dos ciclos avaliatórios em uma mesma ferramenta capaz de
gerenciar históricos, monitorar resultados e ocorrências ao longo do ciclo avaliatório, e não
somente estanque a ele, o que pode contribuir para a gestão de outros processos de RH tais
como: recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento e educação, remuneração e
desenvolvimento de carreira e sucessão bem como fornecer subsídios para tomada de
decisão.



Começando pela 
escolha da 
ferramenta de 
software

Há 20 anos a Diretoria Geral de Recursos

Humanos – DGRH possui o licenciamento

do Sistema de Gestão de Pessoas (HCM -

Human Capital Management) da empresa

Senior Sistemas S/A e todos os dados de

recursos humanos da universidade são

gerenciados pela DGRH por meio deste

Sistema, conforme contrato revisado e

constante no processo número 01-P-

25227/2018.



Este Sistema Operacionaliza - 9 Módulos

JR – Jurídico (Não utilizado pela Universidade);

AP – Administração de Pessoal;

CP – Controle de Ponto;

CS – Cargos e Salários;

BS – Benefícios;

QL – Quadro de Vagas;

RS – Recrutamento e Seleção;

TR – Treinamento;

SM – Segurança e Medicina.



Alguns pontos relevantes

❏ Como todos os dados de recursos humanos da universidade são gerenciados neste
Sistema, que possui forte predominância de integração de dados entre os seus módulos,
para que a Avaliação de Desempenho possa funcionar corretamente os dados
necessários e alocados em outros módulos certamente serão instanciados: AP, CS, QL e
TR;

❏ Independente da ferramenta de software para avaliação de desempenho a ser escolhida,
o que pode variar é o fornecedor e não o desenho ou modelo de negócio sobre o
qual a ferramenta operacionaliza o processo;

❏ Não cabe no escopo de estudo deste GT, nem tão pouco é de sua responsabilidade, a
escolha do fornecedor.



GT - Consulta de Fornecedores



Estimativas de Investimentos

O investimento inicial total da Unicamp seria R$
220.144,69 sendo: R$66.777,96 referente a compra do
licenciamento dos módulos Painel de Gestão e Gestão de
Desempenho e Carreira e Sucessão (pagamento único); R$
133.555,93 referente ao pagamento dos serviços de
consultoria da Senior para implantação dos módulos
(pagamento único); R$ 19.810,80 é a assinatura para
suporte (valor pago anualmente)



Estimativas de Investimentos



Revisão da 
Metodologia 
CAD A 003/2017

1) Adaptar a metodologia de
avaliação de desempenho da CAD A
003/2017 na ferramenta de software de
avaliação de desempenho do sistema da
Senior da DGRH - Módulo Gestão
Desempenho;

2) Rastrear o que o modelo de
negócio desta ferramenta de software
oferece frente ao estabelecido na
Deliberação visando demonstrar eventuais
complementações;

3) Indicar eventuais semelhanças,
diferenças ou ausências entre as regras de
negócio estabelecidas via Deliberações
frente ao modelo de processo existente na
ferramenta da Senior.

“IMPLEMENTAÇÃO REVERSA”



Adaptação da Metodologia

Avaliação 
de 

Resultados

Avaliação 
Competências

PDIMatriz 
Gestão

Feedback
AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO



ETAPA 1 - Macroprocessos - CAD A 003/2017 x Módulo
Gestão Desempenho/Senior

METODOLOGIA DO PROCESSO AVALIATÓRIO CAD A 003/2017 – ARTIGO 16 - MACRO PROCESSO
(ANEXO 1)



MÓDULO GESTÃO DE DESEMPENHO – SISTEMA SENIOR

ETAPA 1 - Macroprocessos - CAD A 003/2017 x Módulo
Gestão Desempenho/Senior



Papéis/Responsabilidades CAD Papéis/Responsabilidades Senior

Dirigente Unidade/Órgão (Artigo 6º) --------

Superior Imediato (Artigo 7º) Gestor

Funcionário (Artigo 8º) Colaborador

CSARHs (Artigo 9º) Administrador/RH

RHs Unidades (Artigo 10º) Gestor/RH

DGRH (Artigo 11º) RH

CIDF (Artigo 12º) ---------

ETAPA 2 - RASTREAR O MODELO DE NEGÓCIO ENTRE CAD 
A 003/2017 E MÓDULO GESTÃO DE DESEMPENHO/SENIOR 



ETAPA 3 - INDICAR EVENTUAIS SEMELHANÇAS,
DIFERENÇAS OU AUSÊNCIAS ENTRE AS METODOLOGIAS

❏ As metodologias guardam muitas semelhanças, variando apenas a completude
de informações e regras tendo em vista a natural migração de um processo de
“manual” para “digital”;

❏ O resultado de semelhança é bastante salutar por demonstrar que uma
“ferramenta externa” pode acomodar um “processo interno” da universidade
alinhado com “boas práticas externas” em gestão de pessoas;

❏ Se a “acomodação” é possível, torna mais leve a incumbência em desenvolver
normativas internas;

❏ Dependência das atividades/competências de cada função oriundas dos registros
em Cargos e Salários como base para que estes subprocessos funcionem na
ferramenta Senior.
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34 Grupos CBOs

96 Cargos/Funções

+/- 33.000 atividades

393 Funções
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xo

ETAPA 3 - INDICAR EVENTUAIS SEMELHANÇAS,
DIFERENÇAS OU AUSÊNCIAS ENTRE AS METODOLOGIAS



EXPERIÊNCIAS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES



CENÁRIOS EXTERNOS – REFORMA ADMINISTRATIVA E 
PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL Nº 116 DE 2017

❏ Projeto de Lei do Senado Federal Nº 116 de 2017 que regulamenta o art. 41, § 1º, III,
da Constituição Federal, para dispor sobre a perda do cargo público por insuficiência
de desempenho do servidor público estável.

Art. 23. Será exonerado o servidor estável que receber:
I – quatro conceitos sucessivos “N”; ou
II – cinco conceitos interpolados “N” ou “P” nas últimas dez avaliações.
§ 1º Na hipótese de recurso de que trata o art. 21, exige-se o prévio julgamento para a
atribuição do conceito final de cada avaliação.
§ 2º A insuficiência de desempenho relacionada a problemas de saúde e psicossociais não
será óbice à exoneração, se for constatada a falta de colaboração do servidor público no
cumprimento das ações de melhoria sugeridas pelo órgão a que refere o art. 22.
§ 3º Tratando-se de doença incapacitante, o servidor será aposentado por invalidez, na forma
da Lei.



HISTÓRICO E CONTEXTO: EDIÇÕES DA CARREIRA PAEPE E 
DO PROCESSO AVALIATÓRIO NA UNIVERSIDADE ANOS 
2003 A 2017



ALGUNS DADOS E CONSIDERAÇÕES



ALGUNS DADOS E CONSIDERAÇÕES



ALGUNS DADOS E CONSIDERAÇÕES



Muito obrigada!


