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1 – INTRODUÇÃO, CONTEXTO E OBJETIVOS
O artigo 1º da Portaria PRDU 003/2019 criou um Grupo de Trabalho (GT) 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” e a metodologia a que esta Portaria se refere é a estabelecida na
Deliberação CAD A 003/2017 que instituiu o “Programa de Gestão de Desempenho dos
Servidores Técnico-Administrativos da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão”.

O trabalho do GT considerou e ponderou o histórico de 17 anos de implantação da
Carreira PAEPE que ao longo deste período contou com 4 reestruturações de carreira e
8 experiências de processos avaliatórios baseados em procedimentos, métodos e/ou
critérios, em parte ou no todo, diferentes.

Atrelado a esta consideração de histórico e alterações, ressalta-se que a própria
Deliberação CAD-A-003/2017 (de Gestão de Desempenho e alvo de revisão deste GT)
possuía como objetivo apoiar a Deliberação CAD-A-001/2017, que por sua vez foi
revogada e substituída pela Deliberação CAD-A-009/2018, ambas referentes a carreira
PAEPE e diferentes entre si. Além disto, a Deliberação CAD-A-005/2019 é que dita a
regra de progressão na atual carreira PAEPE apesar da Deliberação CAD-A-003/2017
não ter sido revogada. Talvez porque a primeira rege sobre progressão e a segunda
sobre avaliação de desempenho.

Este breve relato serve para demonstrar que a Carreira PAEPE sofreu e vem sofrendo
alterações em sua disposição de estrutura e respectivo processo avaliatório e que isto
não constituiu um obstáculo ao objetivo do GT que se debruçou em entender e propor
uma metodologia adequada para um processo de Gestão de Desempenho, mesmo
considerando que constantes alterações podem impactar na implantação de uma
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gestão de desempenho efetiva que pode ser prejudicada e substituída por um
processo avaliatório estanque.

Isto porque a avaliação de desempenho é uma das partes que compõem o todo
necessário para se alcançar o desempenho organizacional que comumente as
literaturas e referenciais teóricos em Recursos Humanos chamam de processo de
gestão de pessoas ou de gestão de pessoas por competências.

Também, não constitui intenção e objetivo deste GT realizar qualquer abordagem
descritiva ou que vise dirimir questões ou dúvidas acerca de conceitos, de
terminologias e de referenciais teóricos sobre o que seja uma metodologia de
avaliação de desempenho. Por esta razão este GT considerou e absorveu todo o
estudo realizado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria GR 027/2014 de 02
de abril de 2014 cujo objetivo era justamente estudar a revisão da Metodologia do
Processo Avaliatório da Carreira PAEPE, trabalho este desenvolvido durante um
período de 3 anos que resultou em dois documentos que são o ponto de partida deste
trabalho: o “Relatório 2015”e a própria Deliberação CAD A 003/2017.

Idealizações ou decisões acerca de utilizar uma metodologia avaliativa integrada ao
processo de gestão de pessoas por competências, aos direcionamentos estratégicos e
aos resultados pretendidos, fazem parte de opções que podem ser discutidas em
conjunto no âmbito de estudos futuros ou mesmo de outros estudos desenvolvidos
por outros GT’s alinhados a esta questão, tudo submetido a necessidade e/ou opção
da Universidade.

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

Como objetivos específicos, pretende-se:
- “revisar tecnicamente” a metodologia de avaliação de desempenho proposta pela
CAD A003/2017 de forma a automatizá-la via “ferramenta de software”;
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- 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.

Para a realização destes objetivos, os membros do GT desenvolveram os seguintes
tópicos:
- discussões e reflexões sobre os antecedentes da Carreira PAEPE e seus processos de
avaliação de desempenho que originaram algumas premissas que nortearam e
ensejaram a proposta de revisão na metodologia;
- a reanálise da metodologia de avaliação de desempenho da Deliberação CAD - A003/2017 de forma a acoplar seus procedimentos na ferramenta de software;
- a consulta em universidades estaduais (USP e UNESP) e uma instituição estadual (
IEES-PR) bem como em universidades federais (UFPR, UFRS e UFMG) com a finalidade
de demonstrar as experiências destas universidades com relação a carreira e a forma
pela qual elas são avaliadas;
- a análise do cenário externo, traduzido pela pretendida Reforma Administrativa
conforme estabelecida no atual texto do Projeto de Lei do Senado Federal nº 116 de
2017 que prevê a exoneração do servidor mediante sucessivas avaliações de
desempenho

insatisfatórias

bem

como

a

obrigatoriedade

do

Plano

de

Desenvolvimento Individual como forma de propiciar eficiência, eficácia e
economicidade no serviço público;
- uma revisão da Deliberação CAD A 003/2017 à luz de sua adequação na referida
reforma administrativa;
- um apanhado histórico de todas as alterações ocorridas na Carreira PAEPE analisadas
de acordo com alguns parâmetros comuns tornando visível as mudanças de regras e
critérios tanto da carreira quanto dos processos de avaliação de desempenho.
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2 - PREMISSAS PARA A REVISÃO DA METODOLOGIA DO PROCESSO
AVALIATÓRIO
As reflexões e as premissas que auxiliaram no estabelecimento dos objetivos geral e
específicos para este GT são as que seguem expostas.

O Grupo de Trabalho desenvolveu sua proposta de revisão da metodologia do
processo avaliatório da Carreira PAEPE norteado por reflexões preliminares que visam
a implementação de uma ferramenta viável e que contribua diretamente para a gestão
dos recursos humanos da Unicamp.

A principal premissa considerada pelo GT é a adoção, ainda que não exista de imediato
uma total maturidade na Universidade para isso, do conceito de Gestão de
Desempenho em substituição a um conceito mais simplificado de Avaliação de
Desempenho já aplicado em outras oportunidades.

Tal maturidade poderá naturalmente surgir com discussões mais amplas sobre a
própria proposta e por meio da execução de ciclos contínuos e ajustáveis. Conveniente
seria adotar um conceito de Gestão de Desempenho que incorpore em seu ciclo
metodológico, minimamente, as etapas de: Planejamento, Execução, Monitoramento,
Avaliação e Melhoria sendo que as ações posteriores ao ciclo não devem se limitar aos
servidores mais bem avaliados, mas, principalmente, aos servidores com desempenho
passíveis de aprimoramento.

Para o sucesso de execução, a primeira condição que deverá ser atendida para início
de um ciclo metodológico é a reflexão e clareza dos servidores da carreira PAEPE sobre
as suas atividades rotineiras e sua relação com o Planejamento Estratégico, tanto em
se tratando de avaliação por resultados e/ou por competências.

Sobre a implementação efetiva do processo de Gestão de Desempenho, as
prerrogativas passam por uma análise conclusiva da viabilidade do processo,
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principalmente no que se refere à infraestrutura tecnológica existente ou demandada,
ao tempo necessário para treinamentos e inserção de dados e aos custos e prazos de
todas estas etapas. Considerar as experiências já adquiridas pela Universidade e os
trabalhos de outros GTs será um facilitador de etapas.

As últimas premissas para o sucesso dessa proposta passam por haver um
compromisso das instâncias superiores em garantir a perenidade do processo
considerando a existência de funções heterogêneas na Carreira PAEPE e as
particularidades nas Unidades e Órgãos.

3 – PROPOSTA DE REVISÃO DA METODOLOGIA DE DESEMPENHO
A pretensão deste item é encaixar a metodologia de Avaliação de Desempenho da
Deliberação CAD A 003/2017, notadamente os procedimentos constantes em seu
Artigo 16, dentro de uma “ferramenta de software” de forma a contemplar os
objetivos citados anteriormente e de quebra avançar um pouco no status quo de
operacionalização dos processos de recursos humanos suportados pela tecnologia,
questão esta constantemente abordada em iniciativas de planejamento estratégico na
universidade.

Para tanto, alguns esclarecimentos preliminares são necessários tendo em vista que a
“ferramenta de software” que será apresentada também equivale a uma metodologia
de avaliação de desempenho com a diferença principal de ser “automatizada”, ou seja,
embutida em um sistema de software.

3.1 DESENVOLVIMENTO INTERNO VERSUS AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES OU SISTEMAS DE
SOFTWARE
É sabido que mesmo após as aprovações das Deliberações contendo normas e regras
os passos seguintes para suas implementações, de fato e de direito, principalmente
com utilização de sistema informatizado, ocasionam vários desdobramentos e esforços
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no âmbito das equipes de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) e isto pode
ocorrer concomitante ou não à estipulação das normas e regras de negócio. Em se
tratando de um desenvolvimento interno de sistemas de informação é sabido que
quanto maior for esta concomitância melhores serão os resultados de automação.
Caso a opção não seja pelo desenvolvimento interno de sistemas outra possibilidade
existente é a compra de processos de negócio já automatizados via aquisição de
Sistemas, de Softwares ou de Soluções.

Atualmente, grande parte destas Soluções ou Sistemas disponíveis no mercado
agregam e oferecem em seu produto o que se chama de BPM (Business Process
Management) que traduzido para o português significa Gerenciamento de Processos
de Negócio e sua automatização ainda inclui: uma tradução da estrutura do modelo de
negócio e uma metodologia para melhoria contínua dos seus processos e dados capaz
de analisar, definir, executar, monitorar e gerenciar os resultados com mais
efetividade.

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.

3.2 ESCOLHA DA FERRAMENTA DE SOFTWARE
Naturalmente a escolha inicial para fins deste estudo foi pela ferramenta de avaliação
de desempenho disponível no Módulo “Gestão de Desempenho” do Sistema Senior
em que pese a necessidade de adquiri-lo vez que ainda não pertence aos atuais 9
módulos já licenciado pela DGRH que são1:

1

Este licenciamento inclui ainda 50 instâncias dos módulos para WEB que são alocadas e realocadas para
atendimento da demanda das unidades que fazem rotinas básicas (frequência de servidores, inscrição em cursos,
relatórios locais etc) via aplicação da Sênior para WEB, além de servir como mecanismo de acesso e provedor de
conexão a um dos principais sistemas da DGRH, trata-se do Vida Funcional Online
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JR – Jurídico
Universidade);

(Não

utilizado

pela

AP – Administração de Pessoa;
CP – Controle de Ponto;
CS – Cargos e Salários;
BS – Benefícios;
QL – Quadro de Vagas;
RS – Recrutamento e Seleção;
TR – Treinamento;
SM – Segurança e Medicina.

Como todos os dados de recursos humanos da universidade são gerenciados neste
Sistema e como ele tem 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, ao
menos os oriundos dos módulos: AP, CS, QL e TR. Este fator também foi relevante para
a análise desta ferramenta.

Também, todo o processo de negócio do módulo de Gestão de Desempenho da Senior
é acessível para a Unicamp via tutoriais mesmo sem a devida aquisição de sua licença.
Sobre este desenho de processo é que a metodologia da CAD será adaptada.

Outra questão interessante a ser abordada é que 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. Contudo, não cabe no escopo de estudo deste GT, nem tão
pouco é de sua responsabilidade, a escolha do fornecedor.
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Relevante lembrar também que todas as edições dos processos avaliatórios que
ocorreram na universidade até então foram realizadas com sistema próprio
desenvolvido internamente pela equipe de TIC da DGRH. Como estes processos
modificaram suas regras, para cada alteração ocorrida, novas versões da ferramenta
eram requeridas gerando impacto de retrabalho e de tempo para execução de novos
ciclos avaliatórios sem contar problemas de integração, como por exemplo, entre
ciclos e com módulos de treinamento e desenvolvimento.

Apenas como caráter informativo, o investimento necessário para aquisição dos
módulos para execução da avaliação de desempenho da Senior Sistema consta na
tabela abaixo.

Fonte: Senior Sistemas SA (proposta comercial enviada em 29/outubro/2019)

O investimento inicial total da Unicamp seria R$ 220.144,69 sendo: R$66.777,96
referente a compra do licenciamento dos módulos Painel de Gestão e Gestão de
Desempenho e Carreira e Sucessão2 (pagamento único); R$ 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).

Este seria o valor referencial que pode ser utilizado como parâmetro para futuro
processo de compra/cotações, se necessário.

Outro fornecedor contatado pelo GT foi a TOTVS para apresentação tanto do
orçamento quanto do produto e o valor estimado para aquisição seria:
2

Para que o Módulo de Gestão de Desempenho funcione corretamente há necessidade de adquirir
também o Módulo Painel de Gestão. Carreira e Sucessão, é uma funcionalidade disponível no Módulo
de Gestão de Desempenho.
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Os valores são bastante compatíveis com a Senior assim como o produto inclusive a
aparência das telas. Contudo, o valor apontado para o serviço de implantação é uma
estimativa. A TOTVS mencionou que seria necessária a realização de um projeto para
dimensionar corretamente os custos envolvidos na integração da sua solução junto ao
sistema da Senior atualmente em produção na DGRH.

3.3 A REVISÃO DA METODOLOGIA DA DELIBERAÇÃO CAD A 003/2017
Este item descreve a proposta de revisão propriamente dita da metodologia CAD A
003/2017 que seria então de ocorrer dentro de uma perspectiva de “implementação
reversa” compreendida pelas seguintes etapas:
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.
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A adaptação da metodologia será demonstrada de acordo com as etapas acima
mencionadas bem como de acordo com os seguintes subprocessos3 que compõem a
metodologia de avaliação de desempenho:
- Avaliação de resultados;
- Avaliação de competências;
- PDI;
- Matriz de Gestão;
- Feedback;
- Papéis/Responsabilidades.

3.3.1 ETAPA 1 - ADAPTAR A CAD A 003/2017 NO MÓDULO GESTÃO DE DESEMPENHO/SENIOR

Macroprocesso (visão do todo)
O desenho do macroprocesso é uma referência que facilita observar quais são os
subprocessos ou as principais atividades necessárias para que o resultado da avaliação
de desempenho seja obtido.

O macroprocesso da CAD A 003/2017 é o que consta na Fig. 1 abaixo e que se encontra
no Anexo I do “Relatório 2015” (ele apenas está demonstrado em outro formato para
facilitar o comparativo).

O macroprocesso do Módulo Gestão de Desempenho/Senior é o que consta na Fig. 2.
Os itens de I a VIII que aparecem em ambas as figuras equivalem aos incisos do Artigo
16 da CAD A 003/2017 que traduzem os procedimentos necessários para a realização
do Programa de Gestão de Desempenho dos funcionários. Na Fig.1 estão adaptados no

3

Estes subprocessos são padrões ao menos nas ferramentas de software consultadas: Senior e TOTVS,
boas referências de mercado
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macroprocesso da Deliberação e na Fig.2 no macroprocesso do Módulo Gestão de
Desempenho/Senior.
FIGURA 1 – METODOLOGIA DO PROCESSO AVALIATÓRIO CAD A 003/2017 – ARTIGO 16 - MACRO
PROCESSO (ANEXO 1)

Fonte: Relatório do trabalho realizado pelo GT da revisão da metodologia do processo avaliatório da carreira PAEPE,
30 de abril de 2015

FIGURA 2 – MACRO SENIOR GESTÃO DE DESEMPENHO – SISTEMA SENIOR

Fonte: Sistema Senior

Comparando as duas figuras infere-se que a metodologia CAD está inserida dentro no
Módulo Gestão de Desempenho/Senior e, portanto, são semelhantes sendo a segunda
um pouco mais abrangente que a primeira (exceção ao inciso VIII referente à avaliação
pelo funcionário do ambiente de trabalho).
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A ferramenta da Senior oferece ainda o subprocesso de Matriz de Gestão que mais
adiante veremos que se trata do produto das avaliações de resultados e por
competências que suportam o processo de sucessão que na universidade não está
atrelado ao processo de avaliação de desempenho.

Ademais os subprocessos de Feedback e PDI não estão vinculados diretamente ao
fluxo do processo de avaliação porque eles tanto podem ocorrer em concomitância a
este processo quanto em virtude de outras necessidades da instituição, como
feedbacks para os demais processos de RH (demissão por exemplo) e necessidade de
cursos e treinamentos desvinculados do PDI.

Os subprocessos de Planejamento, Abertura do Ciclo e Fechamento do Ciclo dão conta,
justamente, da automatização do processo vez que são neles que as parametrizações,
interdependências e integração de informações com outros módulos do sistema
acontecem tais como: de Cargos e Salários, do Quadro de Vagas, de Administração de
Pessoal, por exemplo.

3.3.2 ETAPA 2 - RASTREAR O MODELO DE NEGÓCIO ENTRE CAD A 003/2017 E MÓDULO GESTÃO
DE D ESEMPENHO/SENIOR
Na medida do possível, e adequado às necessidades de demonstrar em um nível
satisfatório como os subprocessos ocorrem em cada metodologia, as tabelas a seguir
descrevem suas principais atividades, procedimentos e regras de negócio.

Há que se notar uma maior completude de informações na coluna referente ao
Módulo Gestão Desempenho/Senior do que na coluna da CAD A 003/2017 e isto pode
ser esperado já que um tem origem em uma deliberação normativa enquanto o outro
em um tutorial de processo de negócio automatizado.

Entretanto, atinge a finalidade pretendida na proposta de revisão da metodologia em
uma perspectiva de “implantação reversa”, acreditando que esta completude poderá
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auxiliar na reedição de futuras deliberações ou políticas de avaliação de desempenho.
Ainda, ressalta-se que muitos apontamentos existentes nesta completude indicam
condições e regras necessárias para o pleno funcionamento de um ciclo avaliatório,
bem como as importantes interdependências entre os processos/módulos de RH ou
mesmo o tamanho ou volume de alguns dados envolvidos, como será demonstrado na
etapa seguinte.

Seguem as tabelas descritivas por subprocesso da metodologia:

Avaliação de Resultados
CAD A 003/2017
Objetivos/
Atividades/
Procedimentos

Regras Processo

Módulo Gestão Desempenho Senior

Artigo 16
A inserção das atividades sobre as
I - Elaboração do Plano de Trabalho do quais os servidores serão avaliados
funcionário: o superior imediato deverá partem da integração do módulo de
elaborar, em conjunto com o funcionário, um
Gestão de Desempenho com as
plano de trabalho individual que será
descrições existentes nos Módulos de
avaliado no final do processo. Nele deverá
conter a atividade/tarefa a ser realizada, o Carreira (Cargos e Salários), cabendo
entendimento do porquê da realização da ao RH se responsabilizar pelas
atividade/tarefa, periodicidade, local da “configurações gerais” e importação
realização, orientações, normas e regras, de dados que viabilizam o processo de
prazos e os resultados esperados;
avaliação de resultados. A avaliação de
II - Avaliação do Plano de Trabalho do resultados proposta pelo Módulo
funcionário pelo superior imediato: no final possui os seguintes objetivos como
do processo, o funcionário e seu superior
“saídas/resultados”
deste
imediato deverão realizar, em conjunto, a
subprocesso:
avaliação do plano de trabalho e dar/receber
● Alinhar as metas individuais, das
a devolutiva das atividades realizadas;

A escala de pontuação para avaliação do
plano de trabalho do funcionário pelo
seu superior imediato será de 1 (um) a
10 (dez) conforme segue:
I - Insatisfatório (1 a 4): não cumpriu a
atividade planejada;
II - Regular (5 a 6): cumpriu parcialmente
a atividade planejada;
III - Bom (7 a 8): cumpriu a atividade
planejada;

equipes e das áreas aos objetivos
estratégicos do negócio;
● Acompanhar
e
desenvolver
continuamente os Gestores;
• Identificar pessoas que estão com
resultado insatisfatório e que precisam
de plano especial de desenvolvimento;
•Identificar as pessoas que estão com
um resultado igual ou superior ao que é
requerido e as que precisam de um
plano
de
retenção
e/ou
desenvolvimento.
São três regras do processo propostas:
● Parametrizar o ciclo para a etapa de
revisão das metas: data inicial e final
em que o Gestor pode lançar as metas
dos resultados pretendidos para os
liderados e também a data inicial e
final
do
acompanhamento;
notificações de andamento do
processo para avaliar se há ou não
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CAD A 003/2017
IV - Excelente (9 a 10): superou as
expectativas em relação à atividade
planejada.

Módulo Gestão Desempenho Senior
necessidade de alteração de metas;
● Apurar o resultado com cálculo
padrão: estipulação dos valores
mínimo,
máximo
e
meta;
estabelecimento das fórmulas de
cálculo QMM, qmm;
● Apurar resultados com interpolação:
cálculos de ponto de partida/gatilho,
alvo (target) e teto.

Avaliação de competências
CAD A 003/2017
Objetivos/
Atividades/
Procedimentos

Artigo 16

III - Avaliação das Competências do
funcionário: o superior imediato
deverá avaliar o funcionário e o
mesmo deverá se autoavaliar
conforme
as
competências
previamente definidas;
IV - Avaliação das Competências do
funcionário
com
funções
gerenciais: o superior imediato
deverá avaliar o funcionário com
funções gerenciais e o mesmo
deverá se autoavaliar conforme as
competências
previamente
definidas;

Módulo Gestão Desempenho Senior
Todas as atividades abaixo são necessárias
para que o módulo operacionalize a
avaliação por competências:
● Definir as Competências baseadas no tripé
CHA: Conhecimentos, Habilidades e Atitudes
(integração com o módulo de Cargos e
Salários);
● Eleger dos tipos de competências técnicas
e humanas necessárias visando sua
classificação e organização para atingimento
das metas;
● Evidenciar e detalhar as competências
para atribuir e informar as notas para
posterior registro no histórico do servidor e
elaboração do Perfil de Aplicação;
● Identificar e mapear ações para o
desenvolvimento das competências visando
dar subsídio para a confecção do Plano de
Desenvolvimento Individual - PDI, de acordo
com o gap da competência do indivíduo em
relação ao exigido para exercer sua função;
● Realizar a descrição dos Perfis de
Competências (grupos de requisitos):
Realizar a descrição e a análise de cargos
para obter o mapeamento no qual serão
identificados, além da descrição das
responsabilidades, os seguintes itens: os
requisitos mínimos para o exercício daquele
cargo, as necessidades de treinamento
daquele cargo, as competências para a
avaliação dos ocupantes daquele cargo, os
procedimentos e técnicas que devem ser de
conhecimento dos ocupantes daquele
cargo, etc. O perfil de competências tem
como objetivo permitir o cadastro dos
16
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Módulo Gestão Desempenho Senior
requisitos para os Cargos e/ou Postos de
trabalho de tal maneira que eles possam ser
agrupados da forma mais adequada às
necessidades. No Grupo de requisitos é
possível registrar os requisitos de Formação,
Aperfeiçoamento e Competências de forma
histórica (por meio de revisões) e vincular o
grupo a vários Cargos e Postos de trabalho.
Neste caso, os ocupantes dos Cargos e
Postos deverão possuir os requisitos dos
grupos vinculados a eles;
●
Identificar o perfil de avaliação: O
Perfil de aplicação tem como objetivo
permitir diferenciar as evidências e os itens
de desenvolvimento de uma mesma
competência para diferentes níveis
estratégicos
dos
cargos:
diretores,
supervisores, técnicos, outros. Inclusive,
pode informar se uma determinada
evidência somente será apresentada na
autoavaliação e outra somente será
apresentada na avaliação do Superior.

A escala de pontuação para
avaliação das competências pelo
superior imediato e para a
autoavaliação do funcionário será
de 1 (um) a 10 (dez) conforme
segue:
I - Insatisfatório (1 a 4): não atende
ou atende minimamente a
competência avaliada;
II - Regular (5 a 6): atende
parcialmente
a
competência
avaliada;
III - Bom (7 a 8): atende a
competência avaliada;
IV - Excelente (9 a 10): supera a
competência avaliada.

●
Estabelecer
a
escala
de
proficiência: que permite indicar o grau de
proficiência
do
colaborador
em
determinada competência ou evidência. É
possível definir diversas tabelas de
proficiência e através delas atribuir a
pontuação dos colaboradores em suas
avaliações de competências. Assim, ao
cadastrar
uma
revisão
de
uma
competência, pode-se determinar qual
tabela de proficiência será utilizada para
indicar o quanto proficiente uma pessoa é
na respectiva competência. Exemplo de
tabela de proficiência:

NOME_ESCALA_PROFICIENCIA
Escala avaliação de competências
Escala avaliação de competências
Escala avaliação de competências
Escala avaliação de competências
Escala avaliação de competências

NIVEL
N/A
1
2
3
4

NOME_CONCEITO
Não se aplica
Não atingiu
Parcial
Atingiu
Superou

Demais
parametrizações
disponíveis:
Escolha das possíveis avaliações:
• Autoavaliação: o próprio avaliado, com a
ajuda do seu Gestor/Avaliador, é
responsável pelo seu desempenho e
acompanhamento.
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• Subordinado: o Gestor/Avaliador é
responsável pela avaliação dos seus
Liderados/Avaliados.
• Consenso:
o
Avaliado
e
o
Gestor/Avaliador fazem um consenso sobre
a avaliação.
• Avaliação contínua: o Avaliado e o
Gestor/Avaliador avaliam constantemente
através de comentários registrados para a
competência.
• Superior:
o
Liderado/Avaliado
é
responsável
pela
avaliação
do
Gestor/Avaliador.
• Pares: os colaboradores pares (aqueles
que trabalham diretamente com o Avaliado)
são designados para serem os Avaliadores.
• Cliente: um cliente (interno) é designado
para ser o Avaliador, levando em conta o
desempenho do Avaliado como seu
fornecedor.
• Fornecedor: um fornecedor (interno) é
designado para ser o Avaliador, levando em
conta o desempenho do Avaliado como seu
cliente.

PDI
CAD A 003/2017
Objetivos/
Atividades/
Procedimentos

Regras Processo

Artigo 16

V - Plano de Melhoria de
Desempenho
do
funcionário
elaborado pelo superior imediato:
no final do processo, o funcionário e
seu superior imediato deverão
elaborar, em conjunto, um plano
para a melhoria do desempenho que
deverá
ser
construído
para
desenvolver
individualmente
o
funcionário visando atender ou
melhorar as necessidades de seu
trabalho diário. Neste plano deverá
constar os pontos fortes e os pontos
a
serem
melhorados,
o
conhecimento (aprendizado que se
adquire) e as habilidades (o que se
desenvolve como característica
pessoal) a serem desenvolvidas e/ou
aperfeiçoadas e a indicação de tipo
ou modalidades de capacitação para
suprir as necessidades indicadas;

Módulo Gestão Desempenho Senior
●
Definição dos processos do PDI:
objetivos, ações de desenvolvimento,
responsáveis pelos planos de ação e pela
mentoria.
No módulo Gestão de
Desempenho o PDI não está vinculado ao
ciclo, ou seja, os objetivos de
desenvolvimento podem ser desenvolvidos
ao longo do tempo e também podem ser
integrados aos processos de avaliação por
competências e Carreira. Esse processo
serve como apoio para o colaborador e
possui passos estratégicos que estejam
alinhados com um objetivo maior, de
longo prazo. (pode ser atrelado ao
planejamento estratégico)

Regras
e
interdependência
deste
subprocesso:
1.
Importação das competências
usadas para o PDI: os papéis de
Administrador e RH são responsáveis pela
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importação dos tipos de competências e
das competências que serão utilizadas
pela tela de cadastro de objetivos, campo
Competência envolvida.
2.
Configurações gerais (Tutoria): o
papel Administrador deve configurar, as
permissões que estarão disponíveis para
os papéis Gestor e Colaborador.
3.
Configuração
para
definir
objetivos de desenvolvimento na
avaliação por competências: o papel RH
permite que o Gestor/Avaliador defina um
ou mais objetivos de desenvolvimento na
avaliação por competências.
4.
Criar ações de desenvolvimento:
o RH cria as ações de desenvolvimento
padrão, que serão apresentadas ao definir
um objetivo de desenvolvimento.
5.
Definir objetivos e ações de
desenvolvimento: o Gestor/Mentor define
os objetivos e ações de desenvolvimento
individuais da equipe.
6.
Definir objetivos e ações de
desenvolvimento: o Colaborador define
seus próprios objetivos e ações de
desenvolvimento.
7.
Acompanhar
planos
de
desenvolvimento da organização: o RH
acompanha os planos de desenvolvimento
da organização.

Feedback
CAD A 003/2017
Objetivos/
Atividades/
Procedimentos

Regras Processo

Artigo 16

VI - Avaliação da Metodologia do
Programa de Gestão de Desempenho da
Carreira: visando a melhoria contínua
desse programa, os funcionários
poderão realizar a avaliação da
metodologia adotada, apontando os
aspectos
positivos,
negativos,
dificuldades encontradas e sugestões de
aperfeiçoamento;
VII – Avaliação dos superiores pelos
subordinados;

Módulo Gestão Desempenho Senior
Definição do objetivo do Feedback: é o
processo no qual uma pessoa dá
orientações, sugestões ou elogios para
outra pessoa, com o objetivo de
aconselhá-la, desenvolvê-la, orientá-la
ou reconhecê-la. Faz parte do processo
de gestão de pessoas e deve ser
direcionado para priorizar o foco em
competências necessárias para o bom
desempenho das atividades atuais do
colaborador ou planejadas para o
futuro. É uma fonte de informação
importante para os processos de
avaliação
por
competências,
planejamento
da
carreira,
reconhecimento e/ou desligamento.
Regras e interdependência deste
subprocesso:
1.
Definir as configurações para
o processo de feedback : o
Administrador configura como estarão
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disponíveis as funcionalidades para os
Colaboradores
nesse
processo,
conforme as definições da empresa.
2.
Configurar painéis e menus
por papel: o Administrador controla a
visibilidade dos painéis e menus que
estarão
disponíveis
por
papel
(permissão de telas).
3.
Registrar
feedback:
colaborador e Gestor podem registrar
um feedback para qualquer outro
colaborador
da
organização,
independente da sua posição na
hierarquia.
4.
Solicitar
feedback:
o
Colaborador pode solicitar um
feedback para seus colegas de
trabalho,
visando
o
autodesenvolvimento.
5.
Definir
quais
feedbacks
estarão disponíveis no perfil público:
o Colaborador pode definir quais
feedbacks devem estar disponíveis ou
não para as outras pessoas no perfil
público.
6.
Acompanhar feedback dos
liderados: o Gestor pode acompanhar
os
feedbacks
recebidos
pelos
liderados.

CAD A 003/2017

Módulo Gestão Desempenho Senior
A Matriz de Gestão (gráfico Nine Box) é
uma ferramenta usada para examinar e
tomar decisões sobre os talentos da
organização,
pois
fornece
uma
perspectiva da relação entre o
resultado dos indivíduos e as
competências adquiridas. Este recurso é
utilizado para o planejamento de
sucessão, isto é, mudanças de cargos,
no desenvolvimento da organização no
geral e também para retenção,
promoção,
treinamento
e
desenvolvimento.
A matriz é composta por nove
quadrantes agrupados em dois eixos de
avaliação, competências e resultados,
numa escala de três faixas. A localização
dos indivíduos no gráfico varia de
acordo com a combinação dos
resultados obtidos em cada um dos
eixos avaliados. O cruzamento das
informações é feito com base no

Matriz de Gestão
Objetivos/
Atividades/
Procedimentos
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Artigo 19 Os pesos das notas obtidas por
tipo de avaliação em relação à nota final
serão assim definidos:
I - 35% para avaliação das competências
do funcionário a que se referem os
incisos III e IV do artigo 16 desta
Deliberação;
II - 45% para avaliação do desempenho
do funcionário no plano de trabalho a
que se refere o inciso II do artigo 16
desta Deliberação;
III - 20% para autoavaliação das
competências pelo funcionário a que se
referem os incisos III e IV do artigo 16
desta Deliberação.
Artigo 20 - A nota final obtida conforme
descrita no artigo 19 indicará o nível de
desempenho do funcionário conforme
segue:
I - Insatisfatório: < 5
II - Regular: >= 5 e < 7
III - Bom: >= 7 e < 9
IV - Excelente: >= 9

Módulo Gestão Desempenho Senior
resultado obtido na avaliação de
resultados versus a avaliação por
competências, ou seja, quando as duas
avaliações estiverem concluídas
Tendo em vista ser um processo
resultante
das
avaliações
de
competência e resultado, suas regras
dependem de outros subprocessos e
parametrizações. É também o prérequisito para o processo de sucessão:
1.
Habilitar o menu Matriz de
gestão:
esse
passo
é
de
responsabilidade
do
papel
Administrador para que a tela da
Matriz de Gestão (gráfico Nine Box)
esteja disponível para os papéis de
Gestor e RH.
2.
Definir
os
parâmetros:
Permite RH movimentar o colaborador
de quadrante na matriz de gestão e
Permite Gestor movimentar o
colaborador de quadrante na matriz
de gestão: esse passo é de
responsabilidade
do
papel
Administrador para definir se o setor
de RH e/ou Gestor poderão
movimentar os Colaboradores nos
quadrantes da Matriz de gestão. Por
padrão esses parâmetros são iniciados
como desabilitados.
3.
Habilitar
o
parâmetro:
Utilizado para medir o resultado geral
do desempenho do colaborador e
apresentá-lo no gráfico Evolução do
nível de desempenho: esse passo é de
responsabilidade do papel RH para
definir se o gráfico Evolução do nível
de desempenho será apresentado ao
clicar em um Colaborador nos
quadrantes da Matriz de Gestão pela
tela Descrição, guia Desempenho.
4.
Efetuar as configurações
diretamente na base de dados: esse
passo é de responsabilidade da Senior.

Papéis e Responsabilidades
Esta primeira tabela compara os papéis e responsabilidades existentes nas
metodologias e suas possibilidades de adequação.
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Papéis/Responsabilidades CAD

Papéis/Responsabilidades Senior

Dirigente Unidade/Órgão (Artigo 6º)

--------

Superior Imediato (Artigo 7º)

Gestor
Colaborador

Funcionário (Artigo 8º)

Administrador/RH

CSARHs (Artigo 9º)

Gestor/RH

RHs Unidades (Artigo 10º)

RH

DGRH (Artigo 11º)
CIDF (Artigo 12º)

---------

Esta segunda tabela demonstra as competências de cada papel/responsabilidade das
metodologias distribuídas pelos subprocessos. As atividades coloridas (assinaladas na
tabela anterior) são da CAD e as demais são da ferramenta Senior.

Papeis/
Respon
sabilida
des

Avaliação de resultados

O Administrador é responsável
pelas configurações gerais do
processo de avaliação de
resultados e, assim como o RH,
também é responsável pela
importação dos dados que
Adminis viabilizam o processo.
trador I - Definir a estrutura do processo
de avaliação (avaliadores e
avaliados);
II - A conferência da inserção dos
dados/pontos no sistema de
todos os funcionários, no período
estabelecido;

Avaliação por
Competência
O Administrador,
assim como o RH, é
responsável pela
importação dos
dados que
viabilizam o
processo de
avaliação por
competências.

Plano de
Desenvolvimento
Individual (PDI)
O Administrador
é responsável
por configurar as
permissões
disponíveis para
os papéis Gestor
e Colaborador no
processo de PDI.

Feedback

Matriz de
Gestão (gráfico
Nine Box)

O Administrador
é responsável
pelas
configurações
gerais do
processo de
feedback e por
controlar a
visibilidade dos
painéis e menus
que estarão
disponíveis por
papel (permissão
de telas).
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Papeis/
Respon
sabilida
des

Avaliação de resultados

RH

O RH é responsável pela
definição das regras do
processo, importação dos dados
necessários e planejamento do
ciclo.
III - Acompanhar o processo de
avaliação de todos os
funcionários;
IV - Emitir parecer nos recursos
apresentados pelos funcionários;
V - Tomar ciência dos resultados
dos processos de avaliação de
cada funcionário.
II - Intermediar possíveis conflitos
entre superior imediato e
funcionário na elaboração e
resultado do plano de trabalho e
se necessário encaminhar a
Diretoria Geral de Recursos
Humanos – DGRH.
I - Disponibilizar os sistemas que
darão suporte ao Programa de
Gestão de Desempenho dos
funcionários;
II - Divulgar o resultado do
processo;
III - Criar os mecanismos de
aperfeiçoamento do processo.

O setor de RH é
responsável por
efetuar o
mapeamento das
competências e
definição das regras
do processo.
Também é
responsável por
gerar e manter as
avaliações por
competências para
que sejam
preenchidas pelos
respectivos
avaliadores.

O Gestor é o responsável por
definir as metas de resultados,
mensurar e analisar o
desempenho individual de cada
liderado e também da equipe
como um todo.
I - Elaborar anualmente o plano
de trabalho individual e atualizar
quando necessário;
II - Realizar reuniões de
acompanhamento e da execução
dos planos de trabalho de cada
funcionário e registrar o resultado
das mesmas;
III - Avaliar o desempenho do
funcionário, considerando o
Gestor
plano de trabalho proposto para
o período, bem como suas
competências e elaborar um
plano para melhoria do
desempenho e um novo plano de
trabalho para o próximo ano,
caso necessário.
I - Acompanhar e dar suporte as
CSARHs das Unidades/Órgãos
no Programa de Gestão de
Desempenho;

Na avaliação por
competências o
avaliador pode ser o
próprio gestor ou as
pessoas designadas
por ele, que atuam
mais próximas no
desenvolvimento
das atividades dos
avaliados. Esse
papel tem a
responsabilidade de
preencher os dados
dos formulários de
avaliação para os
focos subordinado
e/ou consenso ou
para a avaliação
contínua.

Avaliação por
Competência

Plano de
Desenvolvimento
Individual (PDI)

Feedback

Matriz de
Gestão (gráfico
Nine Box)

É responsável
por acompanhar
o andamento dos
objetivos
individuais de
desenvolvimento
de todos os
Colaboradores
da organização.
Também por
sugerir ações de
desenvolvimento
previstas para as
competências no
momento da
definição dos
objetivos dos
Colaboradores e
manter os planos
de
desenvolvimento
em aberto.

O Gestor é o
responsável
pela conclusão
dos processos
de Avaliação
por
competências
e Avaliação de
resultados e
assim como o
RH também é
É responsável
O Gestor é
pelo plano de
responsável por responsável
desenvolvimento acompanhar os por examinar e
tomar decisões
individual dos
feedbacks
sobre os
seus liderados,
recebidos pela
sugerindo e
equipe e usá-los talentos da
apoiando as
como evidência organização
através da
ações para o
durante a
perspectiva da
alcance dos
avaliação por
relação entre o
objetivos. Ele é
competências,
resultado dos
quem orienta os quando
indivíduos e as
colaboradores e relacionados a
competências
assegura que os alguma
adquiridas.
objetivos
competência.
definidos estão
de acordo com o
planejamento
estratégico da
organização.
Também é
possível que o
PDI seja alterado
para a
responsabilidade
de um Mentor,
indicado pelo RH
ou pelo Gestor
em um período
de tempo, sendo
responsável por
definir objetivos e
ações de
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Papeis/
Respon
sabilida
des

Avaliação de resultados

Avaliação por
Competência

Plano de
Desenvolvimento
Individual (PDI)

Feedback

Matriz de
Gestão (gráfico
Nine Box)

desenvolvimento
e registrar o
acompanhament
o do PDI dos
Colaboradores.

Colab
orador

O Colaborador é o responsável
pelo alcance das metas definidas
pelo Gestor. É quem
acompanha, analisa e aprova as
metas de resultados.
I - Tomar ciência do seu plano de
trabalho individual;
II - Participar das reuniões de
acompanhamento da execução
do plano de trabalho individual;
III - Realizar sua autoavaliação
no final de processo conforme as
competências definidas; IV Comprometer-se com o seu
plano de melhoria do
desempenho.

O avaliado, assim
como o avaliador, é
um dos papéis
principais da
avaliação por
competências, pois
participa ativamente
na sua avaliação e
no seu
desenvolvimento,
ajudando a definir
seus pontos fortes e
fracos, bem como o
seu potencial.

É o papel
principal do PDI,
é ele que junto
ao Gestor
definem os
objetivos para o
desenvolvimento
profissional e
executa as ações
que levarão ao
alcance dos
objetivos
definidos. No
módulo Gestão
de desempenho
o Colaborador
pode definir os
próprios objetivos
e também
aprovar os
objetivos
definidos pelo
Gestor/Mentor.

O Colaborador,
independente da
sua posição
hierárquica, é
responsável por
registrar ou
solicitar
feedback a
qualquer outro
Colaborador da
organização.
Durante o
registro ou
solicitação pode
vincular o
feedback às
competências
para ser usado
como evidência
durante a
avaliação por
competências.

3.3.3 ETAPA 3 - INDICAR EVENTUAIS SEMELHANÇAS, DIFERENÇAS OU AUSÊNCIAS ENTRE AS
METODOLOGIAS
As metodologias guardam muitas semelhanças, conforme demonstrado via
macroprocessos e ao longo das anotações nas etapas 1 e 2, variando apenas a
completude de informações e regras tendo em vista a natural migração de um
processo de “manual” para “digital”.
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Importante ressaltar que este resultado de semelhança é bastante salutar
principalmente por demonstrar que uma “ferramenta externa” pode acomodar um
“processo interno” da universidade deixando-o ainda apto para absorver novos
regramentos “externos” como a possibilidade sugerida pela Reforma Administrativa
via obrigatoriedade de PDI integrado ao processo avaliatório. Também, alinhado com
“boas práticas externas” em gestão de pessoas.

Com relação específica ao PDI, e dada sua importância, em item específico adiante é
realizado um de/para na referida CAD para acoplar suas necessidades de acordo com o
Projeto de Lei ainda em votação.

Se a “acomodação” é possível, torna mais leve a incumbência em desenvolver
normativas internas ao mesmo tempo em que seus formuladores podem liberar-se
para melhor conceber as integrações necessárias com outros processos de RH como a
Carreira que tanto traz reflexos na metodologia de avaliação de desempenho já que é
nela que as regras são estabelecidas.

Em linhas gerais a diferença ou ausência talvez a mais relevante e determinante, mas
não inerente à CAD A003/2017, seja que os subprocessos da ferramenta Senior trazem
uma considerável dependência das atividades/competências de cada função oriundas
dos registros em Cargos e Salários como base para que estes subprocessos sejam
aplicados.

Em determinado momento estas atividades/competências foram os requisitos
mínimos traçados para a função na qual o funcionário ingressou na universidade e que
servem de base para delinear tudo o que se espera dele ao longo de sua permanência
na universidade: resultados esperados, treinamento e desenvolvimento necessários e
adequados, por exemplo.

Tratar estas atividades/competências básicas da função de ingresso parece ser um
enfrentamento que vai além das estipulações de segmento e níveis de complexidade
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nas deliberações de carreira, haja vista as dificuldades existentes nos processos
relativos aos Postos de Trabalho como PPRA, PPP, GHE, entre outros.

Iniciativas de planejamento estratégico relativas à constituição de um Banco de
Competências4 na DGRH remontam o ano de 2007 e os avanços seriam salutares. Em
que pese que as várias alterações nas deliberações da carreira PAEPE não tocam no
Banco de Competências em termos práticos, fazem uso dele em termos conceituais
para justamente embasar seu requisito de análise e avaliação.

Alguns números atuais deste “processo de banco de competências”, baseado na
diversidade e heterogeneidade das funções5 existentes na Carreira PAEPE revelam as
dificuldades a serem ponderadas seja para um ciclo avaliatório seja para o
delineamento de uma carreira. Ao todo a universidade possui 34 Grupos CBO, 96
Cargos/Funções (maior nível), 393 funções (menor nível), 33.000 atividades (incluindo
habilidades técnicas, competência) isto tudo para 6.750 funcionários da carreira
técnica, distribuídos em 92 estruturas de Quadro.

Nos Anexos I e II podem ser visualizadas algumas telas do Módulo Avaliação de
Desempenho e seus respectivos fluxogramas de processos.

4 - EXPERIÊNCIAS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES
O GT consultou algumas universidades estaduais e federais e um instituto estadual
com a finalidade de ilustrar como ocorrem seus processos de avaliação de
desempenho. Foram eleitos alguns itens para fins comparativos conforme
demonstrado no quadro abaixo.

No geral, as universidades federais possuem bastante similaridade já que estão
sujeitas a mesma regulamentação da Lei nº 11.091 de 2005 que dispõe sobre a
4
5

Ou outro nome equivalente que a DGRH atribua atualmente para tratar este processo
Baseadas por lei na CBO - Classificação Brasileira de Ocupações
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estruturação do Plano de Carreira dos servidores técnico-administrativos. As
diferenciações ocorridas nas universidades estaduais se devem mais aos problemas
orçamentários que a leis distintas conforme pode ser observado nas descrições dos
itens comparativos a seguir.

QUADRO 2 - INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR- COMPARATIVO ENTRE AS ESTRUTURAS DE CARREIRA E
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Universidades
Estaduais
Itens Comparados
Periodicidade Anual
Progressão por Mérito
Profissional

USP




Progressão por Capacitação
Profissional
Sistema Informatizado
Auto-avaliação
Avaliadores

Chefia Imediata
Avaliação por Pares/Equipe
Avaliação por usuários
Avaliação da Chefia pelo
Subordinado(s)
Plano de trabalho
Plano Desenvolvimento
Institucional







UNESP

Instituição
Estadual
IEES-PR

Universidades Federais
UFPR

UFRS

UFMG








































































































Requisitos













Interstício para progressão













Legenda:

✔
×

Previsto na Estrutura
Não previsto na Estrutura
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4.1 Periodicidade
A periodicidade das avaliações em todas as instituições pesquisadas é anual. Na
Universidade Estadual Paulista/UNESP e Universidade de São Paulo/USP, no entanto,
os últimos ciclos ocorreram em 2015 e 2013 respectivamente. Na IEES-PR - Instituições
Estaduais de Ensino Superior do Estado do Paraná a data base para efeito de avaliação
é a data de início do exercício funcional do servidor. Ressalta-se que as Instituições
Federais de Ensino, vinculadas ao Ministério da Educação, são orientadas pela base da
Lei nº 11.091 de 2005 que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos
servidores técnico-administrativos.
4.2 Progressão por Mérito
Em todas as Universidades Federais e na IEES-PR estão previstas progressões por
mérito com a ascensão ao padrão de vencimento imediatamente superior, desde que
cumpridos os requisitos mínimos definidos nos respectivos processos de avaliação de
desempenho. Os recursos para essas progressões são previstos no orçamento anual
das Universidades. Na carreira instituída em 2011 na USP, estão previstas
movimentações por meio de progressão horizontal (dentro do mesmo nível de
complexidade) ou vertical (nível de complexidade superior). O desempenho adequado,
em ambos os casos, é um dos requisitos definidos. No entanto, ressalta-se que após o
processo de enquadramento inicial na nova tabela de vencimentos em 2013, não
houve processo avaliatório na USP. Na proposta da UNESP, as promoções têm como
base os fatores desenvolvimento profissional para promoção horizontal e a
escolaridade formal para promoção vertical.

Para promoção horizontal utiliza-se, além dos cursos de qualificação profissional, os
resultados do processo de Acompanhamento de Desenvolvimento Profissional- ADP.
Para a promoção vertical por nível de escolaridade, são utilizados os títulos obtidos
como graduação, pós-graduação “lato sensu” “stricto centro sensu” ou pós-doutorado.

4.3 Progressão por Capacitação Profissional
Nas Universidades Federais e na IEES-PR, a estrutura da Carreira permite a Progressão
por Capacitação Profissional, desde que os cursos/qualificações sejam compatíveis
com o cargo pleiteado e mediante carga horária mínima exigida. Há tabelas que
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definem os valores da mudança do padrão de vencimentos, os níveis de capacitação
no mesmo cargo e interstícios de tempo. Na USP, as horas de capacitação profissional
são parte do conjunto de conhecimentos (formação e complementares) que compõem
os diversos requisitos para a Progressão horizontal ou vertical.

4.4 Sistema Informatizado
Das Universidades pesquisadas todas possuem sistema informatizado desenvolvido na
própria Universidade.

4.5 – Avaliadores
Dentre as instituições públicas de ensino superior consultadas, comumente uma nota é
composta por avaliações de desempenho realizadas pelo próprio servidor (auto
avaliação), pela chefia imediata e por seu(s) par(es), sempre com pesos diferentes no
cálculo da média final. Com exceção da Universidade de São Paulo e da IEES-PR, as
demais instituições também adotam a avaliação das chefias imediatas (competências
gerenciais) pelos seus subordinados. Especificamente a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul possibilita também aos usuários (técnico-administrativos, docentes e
discentes) avaliar o atendimento das equipes de servidores. No último processo
avaliatório (2013) da USP, a avaliação se restringiu às manifestações do servidor, da
chefia imediata e análise de comitê.

4.6 Plano de trabalho
As Universidades estaduais consultadas - USP e

na IEES-PR, assim como a

Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, não definem no início do ciclo, um plano
de trabalho como item a ser considerado (mensurado) no processo de avaliação de
desempenho. Na Universidade Estadual Paulista/UNESP, dentro da sua ferramenta de
Acompanhamento de Desenvolvimento Profissional (ADP), são traçadas pelo
supervisor e servidor, metas a serem atingidas ao longo de um ano. A ferramenta ADP
é um dos fatores que baseiam as promoções. No caso da Universidade Federal do
Paraná/UFPR são avaliadas as atribuições do cargo definidas em edital do concurso
público e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS é avaliado o grau de
cumprimento das metas pactuadas previamente entre a chefia e a equipe.
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4.7 Plano de Desenvolvimento Institucional
Concluídas as etapas de avaliações, todas as Universidades exemplificadas, com
exceção da USP (2013), definem logo após os seus processos de feedback
(retroalimentação), planos de desenvolvimento para o servidor ou equipe. Tratam-se
de recomendações, por parte da chefia imediata, para promover melhorias no
desempenho das atividades e nas competências dos servidores/equipes subordinados.
O programa de avaliação de desempenho da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul/UFRGS detalha que as recomendações que visam melhorar o desempenho dos
servidores sejam bem especificadas e direcionadas à Escola de Desenvolvimento da
própria Universidade.

4.8 Requisitos
Especificamente na última avaliação de desempenho realizada na USP, em 2013, as
atribuições e responsabilidades do servidor foram consideradas para efetivar o seu
enquadramento no nível de complexidade correspondente. Na IEES-PR, a progressão
salarial por mérito é concedida ao servidor que obtiver conceitos “BOM” (média 75 a
89) ou “ÓTIMO” (média 90 a 100) na apuração do resultado final computadas as notas
das três últimas avaliações. Na Universidade Federal do Paraná/UFPR a progressão
ocorre caso o resultado da média aritmética das duas últimas avaliações seja igual ou
superior a 7 pontos (em escala de 0 a 10). No processo instituído na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, o servidor deverá apresentar resultado favorável
correspondente ao mínimo de 60% da nota máxima na sua última avaliação de
desempenho. Fará jus à progressão por mérito na Universidade Federal de Minas
Gerais/UFMG, o servidor que obtiver média final igual ou superior a 70% no somatório
dos valores relativos aos conceitos. Na Universidade Estadual Paulista/UNESP alguns
requisitos para a promoção deverão ser atendidos tais como, pontuação mínima na
somatória dos três últimos processos de acompanhamento de desenvolvimento
profissional, com pontuação mínima também para cada ano, além de pontuação
mínima em qualificação profissional.

30

4.9 Interstício
Um período de efetivo exercício entre promoções (interstício) ou a partir do ingresso é
um critério comum nas Universidades Federais consultadas e na Universidade Estadual
do Paraná/UEPR para a progressão. A IEES-PR concede a progressão por mérito,
atendidos outros requisitos, em um período não inferior a 36 meses da última
progressão. Nos processos aplicados nas Universidades Federais do Paraná, do Rio
Grande do Sul e de Minas Gerais, considera-se a possibilidade de nova progressão
somente após a contagem de interstício de 18 meses de efetivo exercício. Na
Universidade Estadual Paulista/UNESP as condições para a promoção contemplam um
interstício mínimo de 3 processos avaliatórios. Na Universidade de São Paulo/USP é
exigido um período mínimo de 2 anos no nível para pleitear uma progressão.

5 – CENÁRIOS EXTERNOS – REFORMA ADMINISTRATIVA E PROJETO DE LEI
DO SENADO FEDERAL Nº 116 DE 2017
Em termos dos cenários externos, o que se apresenta de mais relevante até o presente
momento é o 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.
Neste contexto o referido projeto leva em consideração os fatores avaliativos fixos e
variáveis estabelecidos na Seção III artigo 8º e 9º.
Seção III Dos Fatores Avaliativos
Art. 8º Os fatores avaliativos fixos consistem em:
I – qualidade: o avaliado realiza os trabalhos de forma adequada à finalidade a que se
destinam, observando as normas e os procedimentos do órgão, e toma as providências
necessárias para evitar a reincidência de erros e contribuir para a melhoria contínua;
II – produtividade: o avaliado realiza os trabalhos a ele atribuídos com tempestividade,
contribuindo para a obtenção dos resultados da unidade com eficiência e eficácia.
Art. 9º Os fatores avaliativos variáveis consistem em:
I – relacionamento profissional: o avaliado cria e mantém vínculos pessoais e profissionais
cooperativos e construtivos;
II – foco no usuário/cidadão: o avaliado atende as necessidades do cliente/cidadão com
confiabilidade e presteza;
III – inovação: o avaliado propõe ideias aplicáveis a situações de trabalho;
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IV – capacidade de iniciativa: o avaliado busca ou propõe soluções e age em tempo
oportuno, antecipando as designações da chefia e adotando comportamentos que estão
além de suas atribuições diretas e que contribuem para o desempenho da unidade;
V – responsabilidade: o avaliado responde por suas ações, compromete-se com suas
tarefas, deveres e normas, zela por bens e informações, buscando o alcance das metas da
unidade e da instituição;
VI – solução de problemas: o avaliado propõe soluções consistentes para problemas
enfrentados em situações de trabalho;
VII – tomada de decisão: o avaliado adota em tempo hábil a solução mais adequada entre
possíveis alternativas;
VIII – aplicação do conhecimento: o avaliado aplica oportunamente o conhecimento
adquirido para a melhoria do desempenho pessoal e da equipe;
IX – compartilhamento de conhecimento: o avaliado compartilha conhecimentos que
possam ser relevantes para o desenvolvimento de pessoas ou o aperfeiçoamento de
atividades; X – compromisso com objetivos institucionais: o avaliado demonstra senso de
responsabilidade, profissionalismo e compromisso com os objetivos de sua unidade;
XI – autodesenvolvimento: o avaliado investe na aprendizagem contínua para aprimorar
seus conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos; e
XII – abertura a feedback: o avaliado utiliza feedback recebido para aprimorar o próprio
desenvolvimento pessoal e profissional.

No texto base são previamente definidos os indicadores básicos de desempenho
profissional, quais sejam: I- superação (“S”): a média ponderada das notas atribuídas
aos fatores avaliativos é igual ou superior a 80 pontos percentuais; II – atendimento
(“A”): a média ponderada das notas atribuídas aos fatores avaliativos é igual ou
superior a 50 pontos percentuais e inferior a 80 pontos percentuais; III – atendimento
parcial (“P”): a média ponderada das notas atribuídas aos fatores avaliativos é igual ou
superior a 30 pontos percentuais e inferior a 50 pontos percentuais; e IV – não
atendimento (“N”): a média ponderada das notas atribuídas aos fatores avaliativos foi
inferior 30 pontos percentuais. (Artigo 13).
Importante ressaltar que o referido projeto regulamenta, conforme estabelecido no
artigo 23, a possibilidade de exoneração do servidor público prevista no artigo 41, §
1º, III Constituição Federal de 1988, em razão da avaliação de desempenho ou sua
aposentadoria por invalidez, ressalvado a o direito à ampla defesa.
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.
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§ 3º Tratando-se de doença incapacitante, o servidor será aposentado por invalidez, na
forma da Lei.

6 - REVISÃO DA DELIBERAÇÃO CAD A 003/2017 E A REFORMA
ADMINISTRATIVA
Merecem destaque nas alterações propostas: o Plano de trabalho e Plano
Desenvolvimento individual como indutores de melhoria e transparência quanto aos
critérios avaliativos.
Alguns itens foram compatibilizados com projeto em andamento no Legislativo
Brasileiro, mas que não impactam de forma substancial no contexto desta propositura,
a exemplo da escala de pontuação para as competência avaliadas e avaliação da
execução do plano de trabalho (artigos 16 e 17).

Assim, integra o presente relatório o ANEXO III com destaque das alterações aos
artigos da Deliberação CAD-A-03/2017.

7 - HISTÓRICO E CONTEXTO: EDIÇÕES DA CARREIRA PAEPE E DO
PROCESSO AVALIATÓRIO NA UNIVERSIDADE ANOS 2003 A 2017
Desde a implantação da carreira PAEPE, houve diversas edições de revisão, alterando a
sua estrutura e o processo de avaliação. Conhecer estas estruturas e seu
funcionamento auxiliam no entendimento do cenário atual e a visão de futuro da
proposta apresentada.
Para isso, segue abaixo um quadro comparativo entre as Deliberações CAD-A001/2003, CAD-A-004/2010, CAD-A-001/2017 e CAD-A-009/2018 e, a descrição quanto
à Estrutura da Carreira, Tipologia da Progressão, Tipo de Avaliação – Critérios,
Periodicidade, suporte tecnológico e Previsão de recursos financeiros, elencados em
cada umas dessas Deliberações.
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7.1 DELIBERAÇÃO CAD-A-001/2003
Estrutura da Carreira
A Carreira PAEPE deliberada pela CAD-A-001/2003, definiu o escalonamento em 48
referências sendo distribuídas nos segmentos fundamental (referência 1 a 19),
segmento médio (referência 12 a 36), e superior (referência 25 a 48). Para definição da
referência aos funcionários já contratados pela Unicamp, considerou-se a sua
experiência, tomando como base seu currículo. A definição de segmento era baseada
na escolaridade formal necessária para o exercício das atividades. Foram criadas
funções, baseadas na CBO, para melhor descrever as atividades. Os enquadramentos
foram realizados baseados na função, segmento e referência.
Tipologia da Progressão
Conforme a deliberação CAD-A-001/2003, a escolaridade poderia ser valorizada com
atribuições de referências caso não fosse necessária para o exercício das atividades.
Estava previsto também o reconhecimento dos títulos de Mestrado e Doutorado aos
Servidores do segmento superior, com possibilidade de acréscimo de 02 e 05
referências respectivamente, desde que a titulação estivesse vinculada à área de
atuação. Também foi deliberado a possibilidade de Mobilidade Funcional por
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remanejamento

(no

interior

da

Unidade/Órgão)

ou

transferência

(entre

Unidades/Órgãos) permitindo alteração de função, carreira diversa ou padrão de
vencimento, desde que resultante de classificação em processo seletivo. Em relação às
transferências não poderiam ultrapassar 10% do total de funcionários da
Unidade/Órgão. Houve também a proposta de constituição do banco de competências
formado pelos currículos dos funcionários da Unicamp e pelas descrições dos perfis
especificados para cada função.
Tipos de avaliação – Critérios
No processo avaliatório previsto na Deliberação CAD-A-001/2003 foram considerados
os critérios de qualificação e o desempenho de cada funcionário. Entretanto, somente
na Deliberação CAD-A-001/2006 é que foram definidas as fases do Processo
Avaliatório que foram:


Avaliação de Títulos – produzia efeitos de alteração de referências, segmentos
e funções desde que houvessem recursos definidos pelo Conselho
Universitário. Os contemplados com referências pela avaliação de títulos, não
seriam contemplados novamente na avaliação de desempenho daquele ano,
sendo que a pontuação obtida ficaria acumulada para o próximo processo.



Avaliação de desempenho – contemplava avaliação da Direção, do Superior
imediato, dos pares/usuários/clientes e autoavaliação. O questionário era
composto de questões que visavam identificar o desempenho do funcionário e
a classificação se dava em ordem decrescente, considerando as pontuações
resultantes da aplicação dos pesos estabelecidos para cada avaliador.

Periodicidade
Anual
Suporte tecnológico para a realização da Avaliação
Sistema informatizado com distribuição de senhas para os avaliadores: direção,
superior imediato, funcionário, pares e usuários/clientes internos. Os usuários e
clientes externos à Unicamp deverão obrigatoriamente fazer a avaliação em formulário
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impresso e assinado, ficando sob a responsabilidade da CSA-RH a inserção dos pontos
no sistema (Anexo 1 CAD-A-001/2006).
Previsão de recursos financeiros: Seriam definidos (ou especificados) anualmente na
proposta orçamentária da Universidade. Caso não existissem recursos destinados ao
processo avaliatório, a pontuação obtida ficaria acumulada, devendo ser considerada
obrigatoriamente no próximo processo com recursos definidos.
Considerações: Após a aplicação do primeiro processo avaliatório seria constituído
Grupo de Trabalho para avaliar os resultados da aplicação da metodologia.

7.2 DELIBERAÇÃO CAD-A-004/2010

ESTRUTURA DA CARREIRA
A partir da Deliberação CAD-A-004/2010 (alterada pelas Deliberações CAD-A004/2011 e CAD-A-001/2013 e, revogada pelas Deliberações CAD-A-001/2017 e CADA-009/2018), a Carreira passou a ser composta por função designada Profissional de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, com 08 (oito) Níveis de Complexidade (PAEPE I
a VIII) e 07 (sete) Eixos Profissionais: Funções Específicas de Nível Superior, Médio e
Fundamental; Profissional para Assuntos Administrativos; Profissional para Assuntos
Universitários; Profissional da Arte, Cultura e Comunicação; Profissional da Tecnologia
da Informação e Comunicação; Profissional de Apoio Técnico de Serviços; e Profissional
da Educação Básica.
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A função PAEPE e cada Eixo Profissional são compostos por eixos de referência vertical
divididos em Níveis de Complexidade que compõem o crescimento vertical na função.
Esses Níveis de Complexidade estão relacionados a um somatório de fatores que
consideram: Escolaridade exigida; Tempo de experiência exigido; Conhecimentos
específicos exigidos; Abrangência da atuação; Escopo de responsabilidade; Nível de
estruturação das atividades; Tratamento da informação; Nível de autonomia e de
supervisão.

A estruturação da carreira se deu através de referências vinculadas a valores salariais
considerados nos intervalos de 4 a 48, observando a razão de 5% de acréscimo ao
valor da referência imediatamente anterior distribuídas em 14 faixas horizontais (A a
N) e oito níveis verticais (I a VIII).

Tipologia da Progressão
Os servidores poderão progredir na Carreira de forma horizontal e/ou vertical.
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Tipos de avaliação – Critérios
Na Avaliação de Desempenho haverá uma questão opcional que trata de analisar a
pertinência da escolaridade formal concluída para o desempenho do servidor, que
poderá somar até 1 (um) ponto na nota final, nos termos do que for preenchido no
formulário do Superior Imediato.
Após a apresentação de certificado de conclusão de escolaridade formal pelo servidor,
a Unidade/Órgão, representada pela Direção, pelo Superior Imediato e pela CSARH
correspondente, poderá ainda avaliar a pertinência da escolaridade em relação ao
desempenho do servidor para fins de ganho de referência, tanto no eixo vertical
quanto no eixo horizontal de crescimento na Carreira. O ganho financeiro decorrente
dessa análise dependerá dos resultados das duas últimas Avaliações de Desempenho
do servidor, incluindo a que está em curso, devendo contar com aproveitamento a
partir de 75% (setenta e cinco por cento) em cada processo, respeitado quanto aos
recursos, o disposto no § 2º do Artigo 15 desta Deliberação (30%), podendo ocorrer de
duas formas:
I - Promoção Vertical – a conclusão da escolaridade formal deve representar
melhoria no padrão de desempenho do servidor, de tal forma que haja mudança do
seu Nível de Complexidade;
II - Promoção Horizontal – a conclusão da escolaridade formal deve
representar melhoria no desempenho do servidor dentro do mesmo Nível de
Complexidade em que se encontra.
A progressão vertical na Carreira implica na mudança do Nível de Complexidade na
mesma Função de Enquadramento e Eixo Profissional, acompanhando os níveis
crescentes de complexidade específicos (de I a VIII). A mudança de Nível de
Complexidade poderá ser acompanhada por ganho de referência, a depender dos
recursos disponíveis na Unidade/Órgão.
A progressão vertical poderá ocorrer das seguintes formas:
I – Decorrente de processos de Promoção Vertical – Poderão ser realizados a
qualquer tempo pelas Unidades/Órgãos mediante a existência de vaga e de recurso
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para tal. Esses processos deverão ser divulgados para toda a Universidade, respeitando
regulamentação específica para sua realização, conforme o disposto nesta Deliberação
e em seu Anexo I;
II – Por Indicação da Unidade/Órgão para Promoção Vertical na Carreira – A
Direção da Unidade/Órgão, junto com a CSARH, poderá indicar a qualquer tempo a
mudança de Nível de Complexidade para um determinado servidor, existindo vaga e
recurso para tal. Essa indicação deverá ser acompanhada por justificativa pertinente a
ser analisada e aprovada pela Câmara de Recursos Humanos – CRH;
III – Por Mudança de Faixa após alcançar o limite – Caso atinja o limite das
faixas horizontais de seu Nível de Complexidade (letra N), o servidor poderá dar
continuidade ao seu crescimento horizontal em faixa de referência compatível com a
sequência da atual no Nível de Complexidade imediatamente superior;
IV – Como Resultado de conclusão de escolaridade formal – A escolaridade
obtida poderá ser reconhecida através da mudança do Nível de Complexidade,
conforme disposto no Artigo 11 da Deliberação CAD-A-004/2010.
A Promoção Horizontal na Carreira caracteriza-se pela passagem do servidor de uma
referência salarial para outra imediatamente superior dentro da mesma faixa de Nível
de Complexidade, e ocorrerá através do Processo Avaliatório.
Tipos de Avaliadores e Pesos
TIPO

PESO

Superior imediato

50%

Equipe

30%

Autoavaliação

20%

Periodicidade
Anual
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Previsão de recursos financeiros
Os recursos financeiros destinados ao Processo Avaliatório serão aqueles definidos
pela Câmara de Administração – CAD e pelo Conselho Universitário – CONSU na
proposta orçamentária anual ou em suas revisões periódicas.
A distribuição desses recursos deverá ser proporcional ao valor dos vencimentos
básicos da folha de pagamento de servidores de cada CSARH, com exceção das CSARHs
formadas por Unidades/Órgãos diferentes, nas quais a distribuição será realizada por
Unidade/Órgão.
Do total de recursos destinados a cada CSARH ou Unidade/Órgão, no mínimo 70%
deverão ser destinados para a Avaliação de Desempenho e no máximo 30% para os
processos de Promoção Vertical ou Horizontal, por qualificação e/ou mudança do Nível
de Complexidade na Carreira. Se os recursos relativos aos 30% de que trata o
parágrafo anterior não forem utilizados em sua totalidade, poderão ser revertidos para
uso na Avaliação de Desempenho, não sendo possível o procedimento contrário.
Suporte tecnológico para a realização da Avaliação


Sistema “Avaliação de Desempenho” (DGRH) que permitia, por meio do
Relatório de Evolução Trienal dos Colaboradores, analisar a evolução do
servidor, considerando o triênio 2011-2012-2013.
(Disponível em https://www.siarh.unicamp.br/avaliacao/Index.jsf).



Conforme consulta ao sistema “Avaliação de Desempenho”, verificou-se que,
no momento da avaliação eram considerados três pontos: avaliação,
escolaridade formal e aprimoramento e capacitação, sendo que de 2007 a 2012
constam registros no sistema.

7.3 DELIBERAÇÃO CAD-A-001/2017
ESTRUTURA DA CARREIRA
Conforme a Deliberação CAD-A-001/2017, a Carreira PAEPE passou a ser composta
por funções/cargos e foi estruturada em 40 (quarenta) referências salariais,
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observando-se a razão de 5% (cinco por cento) de acréscimo ao valor da referência
imediatamente anterior, distribuídas em 3 (três) Grupos:


Grupo I (GI): segmento fundamental – referência 1 a 15



Grupo II (GII): segmento médio – referência 9 a 27



Grupo III (GIII): segmento superior – referência 22 a 40
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Tipologia da Progressão
A Promoção é a passagem do servidor ocupante de função/cargo de provimento
efetivo de uma referência para outra superior, dentro do mesmo Grupo e dar-se-á por:
I - Promoção por Títulos;
II - Promoção por Mérito por meio do Programa de Gestão de Desempenho e
das ações de Desenvolvimento Profissional e Capacitação.
Tipos de avaliação – Critérios
De acordo com a Deliberação CAD-A-003/2017, o Programa era constituído por:
Avaliação de Competências alinhadas ao Planejamento Estratégico da Universidade e
da Unidade/Órgão e Avaliação do Plano de Trabalho.
Para a realização do Programa de Gestão de Desempenho dos funcionários serão
realizados os seguintes procedimentos:
I - Elaboração do Plano de Trabalho do funcionário: elaborado pelo superior
imediato em conjunto com o funcionário;
II - Avaliação do Plano de Trabalho do funcionário pelo superior imediato: no
final do processo, o funcionário e seu superior imediato deverão realizar, em
conjunto, a avaliação do plano de trabalho e dar/receber a devolutiva das
atividades realizadas;
III - Avaliação das Competências do funcionário: o superior imediato deverá
avaliar o funcionário e o mesmo deverá se autoavaliar conforme as
competências previamente definidas;
IV - Avaliação das Competências do funcionário com funções gerenciais: o
superior imediato deverá avaliar o funcionário com funções gerenciais e o
mesmo deverá se autoavaliar conforme as competências previamente
definidas;
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V - Plano de Melhoria de Desempenho do funcionário elaborado pelo
superior imediato: no final do processo, o funcionário e seu superior imediato
deverão elaborar, em conjunto, um plano para a melhoria do desempenho;
VI - Avaliação da Metodologia do Programa de Gestão de Desempenho da
Carreira;
VII – Avaliação dos superiores pelos subordinados;
VIII – Avaliação pelo funcionário do ambiente de trabalho.
Periodicidade
Anual
Previsão de recursos financeiros
Os recursos destinados para a aplicação desta Deliberação deverão ser definidos, por
modalidade de promoção, anualmente no orçamento da Universidade pelo Conselho
Universitário – Consu, ouvida a Comissão de Orçamento e Patrimônio.
Suporte tecnológico para a realização da Avaliação


Compete à DGRH, disponibilizar os sistemas que darão suporte ao Programa de
Gestão de Desempenho dos funcionários.

7.4 DELIBERAÇÃO CAD-A-009/2018
Estrutura da Carreira
As funções/cargos existentes foram distribuídas em 3 (três) segmentos, com 3 (três)
níveis no fundamental, 4 (quatro) níveis no médio e 5 (cinco) níveis no superior.
Os segmentos são classificados a partir da escolaridade mínima exigida para ingresso e
definidos por amplitude salarial. Os níveis dos segmentos serão estruturados em 3
(três) níveis e 2 (dois) subníveis no segmento fundamental, 4 (quatro) níveis e 3 (três)
subníveis no segmento médio e 5 (cinco) níveis no segmento superior, com o total de
70 (setenta) referências salariais, observando-se a razão de 5% (cinco por cento) de
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acréscimo ao valor da referência imediatamente anterior dentro de cada nível,
conforme detalhado na imagem:

Tipologia da Progressão
A progressão na Carreira é a passagem do servidor ocupante de função/cargo de
provimento efetivo de um nível para o outro nível imediatamente superior dentro do
mesmo segmento. A progressão será realizada por processo aberto em função dos
superiores interesses da Universidade. Ela será resultado de uma avaliação do
incremento na complexidade da realização/entrega de resultados, oriundos da
combinação de conhecimento e habilidades (competência técnica) e atitude
(competência comportamental); também leva em conta a gestão de desempenho
(processo contínuo de negociação, acompanhamento e renegociação de metas
individuais e grupais, como foco nos resultados organizacionais). Não há progressão
horizontal.
Tipos de avaliação – Critérios
Não há definição de método de avaliação de desempenho, apenas do processo de
progressão, conforme descrito abaixo:
O

interessado

na

progressão

deverá

apresentar

relatório

circunstanciado

contemplando o conjunto das atividades realizadas desde a última progressão ou o
ingresso na função, detalhando aquelas que tenham contribuído para a melhoria dos
resultados da sua área de trabalho e da sua Unidade/Órgão, de acordo com as
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evidências previstas no Anexo III da Deliberação CAD-A-009/2018. Ao relatório
poderão ser anexadas cópias de comprovantes, declarações, premiações, certificados
ou demais documentos que corroborem as informações nele contidas.
Será constituída uma Comissão de Avaliação Especial para avaliar o mérito de cada um
dos candidatos, com base na documentação apresentada, entregando ao final do
processo um parecer circunstanciado de mérito a ser submetido à decisão da
respectiva congregação ou instância equivalente no órgão, classificando e ordenando
os candidatos habilitados em cada segmento. A congregação ou instância equivalente
aprovará o parecer final da Comissão Especial de Avaliação e definirá a progressão dos
candidatos, no limite dos recursos orçamentários e de acordo com a ordem de
classificação final por segmento.
Periodicidade
O processo de progressão será anual, sendo que os contemplados deverão cumprir
interstício mínimo de 3 (três anos) entre a última progressão obtida e a data de
submissão do novo pleito.
Previsão de recursos financeiros
Os recursos destinados para a progressão na Carreira deverão ser definidos no
Orçamento da Universidade pelo Conselho Universitário – Consu, ouvida a Comissão
de Orçamento e Patrimônio, preferencialmente por ocasião da preparação da
Proposta de Distribuição Orçamentária para o ano seguinte, para a alocação às
Unidades/Órgãos.
Suporte tecnológico para a realização da Avaliação
No primeiro ano de execução do processo, a entrega dos relatórios e o processo de
análise deram-se sem suporte tecnológico – não houve avaliação de desempenho, pois
não estava previsto na Deliberação CAD-A-009/2018.

7.5 ALGUNS DADOS E CONSIDERAÇÕES
Como forma de concluir este histórico de alterações normativas tanto nas carreiras
quanto em seus respectivos processos avaliatórios, seguem os gráficos abaixo com
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uma análise temporal de dados6 na carreira PAEPE desde sua implantação até o
presente momento para aqueles funcionários que permaneceram sujeitos à todas
estas alterações7.
Os gráficos demonstram então a evolução da quantidade de funcionários por
referência da carreira PAEPE divididos de acordo com os segmentos superior e médio.
Observa-se que o gráfico possui dois momentos distintos: antes e depois do ano de
2013, data da ocorrência do processo de Isonomia.
Série Temporal - Níveis Médio e Superior Referências R12; R17; R25; R30
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Mas, apesar deste destaque, nos gráficos particularizados dos segmentos médio e
superior,

a

carreira

sempre

demonstrou

um

comportamento

“binário”:

majoritariamente predominante nas referências 12 e 17 para o segmento médio e
referências 25 e 30 para o segmento superior.
Após o processo de isonomia se deu na verdade uma quase “completa migração” de
funcionários da referência 12 para 17 no segmento médio e da referência 25 para 30
no segmento superior.

6

Dados fornecidos pela DGRH em 02/12/2019
São funcionários ativos e passíveis da carreira e avaliação de desempenho, mesmo aqueles com
ingresso anterior e posterior ao ano de 2003
7
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Isto pode dar vistas de que apesar da carreira sofrer várias alterações, o resultado na
evolução profissional dos funcionários talvez não seja muito salutar. A evolução “em
bloco” parece não considerar de forma apropriada as diferenças de tempo de casa, a
heterogeneidade

de

cargos

e

funções,

o

alinhamento

a

processos

de

trabalho/estratégicos, sustentabilidade orçamentárias, dentre outros. São pontos
interessantes de reflexão tanto sobre a eficácia da carreira quanto do processo
avaliatório na universidade.
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ANEXO I - TELAS DO MÓDULO GESTÃO DE DESEMPENHO – SENIOR
SISTEMAS
Cadastro de Ciclos de Avaliação Totalmente Parametrizável

Cadastro de Ciclos de Avaliação com vários configurações
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Geração do Ciclo de Avaliação em 4 Passos Simplificado

Painel Analytics de Desempenho de Equipe para o RH e Gestores
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Tela Simples para Verificar Avaliações Pendentes dos Colaboradores

Tela de Avaliação de Competência Individual do Colaborador / Gestor
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Tela de Avaliação de Resultados Individual do Colaborador / Gestor

Tela Evolução Comparativa de Competências do Colaborador
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Radar de Competências do Colaborador Comparativo com o Cargo

Matriz de Gestão - Nine-Box (Avaliação de Resultado x Competência)
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Matriz de Gestão - Nine-Box (Avaliação de Resultado x Competência)

Avaliação de Resultados x Atingimento Esperado da Equipe
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ANEXO II - FLUXOS DOS PROCESSOS – AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO – SENIOR SISTEMAS
Fluxograma 1 - Processo de avaliação de resultados - Definição de metas pelo Gestor
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Fluxograma 2 - Processo de avaliação de resultados - Definição de metas pelo Colaborador
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Fluxograma 3 - Processo de revisão das metas de resultado
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Fluxograma 1 - Processo de avaliação por competências por foco
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Fluxograma 2 - Processo de avaliação por competências contínua ou através de perguntas
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Fluxo -1 Processo iniciado pelo Gestor/Avaliador PDI
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Fluxo -2 Processo iniciado pelo Colaborador PDI
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Fluxo do processo de feedback
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Fluxo do processo de solicitação de feedback
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ANEXO III – DESTAQUE DAS ALTERAÇÕES AOS ARTIGOS DA
DELIBERAÇÃO CAD-A-03/2017
Deliberação CAD-A-003/2017, de Deliberação
CAD-A-XXX/2019,
de
07/03/2017 Reitor: José Tadeu Jorge XX/12/2019 Reitor: Marcelo Knobel Secretária Geral:
Secretária Geral: Ângela de Noronha Bignami
Institui o Programa de Gestão de Desempenho
dos Servidores Técnico-Administrativos da
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão. O Reitor da Universidade
Estadual de Campinas, na qualidade de
Presidente da Câmara de Administração, tendo
em vista o decidido em sua xxxª Sessão
Ordinária, realizada em XX de março de 20XX,
baixa a seguinte Deliberação:

Capítulo I –
Preliminares

Ângela de Noronha Bignami Institui o Programa de
Gestão de Desempenho dos Servidores TécnicoAdministrativos da Carreira de Profissionais de Apoio
ao Ensino, Pesquisa e Extensão. O Reitor da
Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de
Presidente da Câmara de Administração, tendo em
vista o decidido em sua XXª Sessão Ordinária,
realizada em XX de dezembro de 2019, baixa a
seguinte Deliberação:

Capítulo I – Das Disposições Preliminares
Das

Disposições

Artigo 1º - Fica instituído o Programa
de Gestão de Desempenho dos
servidores técnico-administrativos da
Carreira de Profissionais de Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Extensão –Paepe
ao qual ficarão submetidos todos os
funcionários contratados em caráter
permanente.

Artigo 1º - Fica instituído o Programa de
Gestão de Desempenho dos servidores
técnico-administrativos da Carreira de
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão –Paepe ao qual ficarão submetidos
todos os funcionários contratados em caráter
permanente.

Capítulo II – Dos Objetivos

Capítulo II – Dos Objetivos

Artigo 2º - O Programa de Gestão de
Desempenho dos funcionários da
Carreira Paepe tem como objetivos: I Desenvolvimento
institucional,
individual, gerencial e das equipes e o
aperfeiçoamento profissional; II Apoiar
os
funcionários
no
desenvolvimento profissional por meio
de
atividades
de
Capacitação,
conforme Capítulos V e VI da
Deliberação CAD-A-001/2017.

Artigo 2º - O Programa de Gestão de
Desempenho dos funcionários da Carreira
Paepe
tem
como
objetivos:
o
desenvolvimento institucional, individual,
gerencial e das equipes e o aperfeiçoamento
profissional.

Capítulo III – Das Avaliações

Capítulo III – Das Avaliações

Artigo 3º - O Programa de Gestão de
Desempenho dos funcionários da
carreira Paepe será permanente. O
ciclo
metodológico
será
anual,
compreendendo
as
fases
de
planejamento, execução e avaliação
dentro do período.

Artigo 3º - O Programa de Gestão de
Desempenho dos funcionários da carreira
Paepe será permanente. O processo de
avaliação será anual, compreendendo as
fases de planejamento, execução e avaliação
dentro do período.
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Parágrafo único - O Programa é
constituído
por:
Avaliação
de
Competências
alinhadas
ao
Planejamento
Estratégico
da
Universidade e da Unidade/Órgão e
Avaliação do Plano de Trabalho.

Parágrafo único - O Programa é constituído
por: Avaliação de Competências alinhadas
ao Planejamento Estratégico da Universidade
e da Unidade/Órgão, Avaliação do Plano de
Trabalho e Plano de Desenvolvimento
Individual.

Capítulo IV – Da Participação no Capítulo IV
Programa
Programa
Artigo 4º - Participarão do Programa
de Gestão de Desempenho todos os
funcionários
que
estiverem
no
exercício de suas funções nas
Unidades/Órgãos da Universidade por
pelo menos 180 (cento e oitenta) dias
ao longo dos 12 (doze) meses.
§ 1º - Para os fins previstos no caput,
serão considerados em exercício os
funcionários que, no período de 12
(doze) meses, tenham estado nas
seguintes situações:
a) Férias;
b) Casamento, até 8 (oito) dias;
c) Falecimento do cônjuge, filho,
inclusive natimorto, pais e irmãos, até
8 (oito) dias;
d) Licença gestante;
e) Licença paternidade;
f) Licença prêmio, até 2 (dois)
períodos.

–

Da

Participação

no

Artigo 4º - Participarão do Programa de
Gestão
de
Desempenho
todos
os
funcionários que estiverem no exercício de
suas funções nas Unidades/Órgãos da
Universidade por pelo menos 180 (cento e
oitenta) dias ao longo dos 12 (doze) meses.
§ 1º - Para os fins previstos no caput, serão
considerados em exercício os funcionários
que, no período de 12 (doze) meses, tenham
estado nas seguintes situações:
a) Férias;
b) Casamento, até 8 (oito) dias;
c) Falecimento do cônjuge, filho, inclusive
natimorto, pais e irmãos, até 8 (oito) dias;
d) Licença gestante;
e) Licença paternidade;
f) Licença prêmio, até 2 (dois) períodos.

§ 2º - Para os fins de contagem do prazo de
180 (cento e oitenta) dias previsto no caput,
não poderão ser somados os períodos de
gozo de licença gestante, férias e licença
§ 2º - Para os fins de contagem do prêmio.
prazo de 180 (cento e oitenta) dias
previsto no caput, não poderão ser § 3º - Os funcionários readaptados
somados os períodos de gozo de (INSS/DPME) terão sua participação optativa
no primeiro Processo do Programa de
licença gestante, férias e licença
Gestão de Desempenho da Carreira Paepe
prêmio.
após seu retorno e sua participação deverá
atender ao disposto no caput.

Artigo
5º
Os
funcionários
readaptados (INSS/DPME) terão sua Nota: incorporado como parágrafo no artigo
participação optativa no primeiro anterior.
Processo do Programa de Gestão de
Desempenho da Carreira Paepe após
seu retorno. Parágrafo único - Para
regulamentação
dessa
situação
deverão ser observados os seguintes
critérios:
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I - Os funcionários que estiverem no
exercício de suas funções nas
Unidades da Universidade por pelo
menos 180 (cento e oitenta) dias de
acordo com o artigo 4º;
II - Caso o funcionário opte por não
participar do Programa deverá assinar
termo de opção de exclusão do
mesmo.
Capítulo
V
Responsabilidades

–

Das Capítulo V – Das Responsabilidades

Artigo 5º - No âmbito do Programa de
Artigo 6º - No âmbito do Programa de Gestão de Desempenho compete ao
Gestão de Desempenho compete ao dirigente da Unidade/Órgão:
dirigente da Unidade/Órgão:
I - Definir o planejamento da Unidade/Órgão,
I - Definir o planejamento da alinhado às estratégias corporativas da
Unidade/Órgão,
alinhado
às Unicamp;
estratégias corporativas da Unicamp;
II - Aprovar o plano de trabalho e plano
II - Aprovar os planos de trabalho de melhoria de cada funcionário, ouvidos os
cada funcionário, ouvidos os dirigentes dirigentes dos sublocais.
dos sublocais.
Artigo 7º - No âmbito do Programa de Artigo 6º - No âmbito do Programa de
Gestão de Desempenho compete ao Gestão de Desempenho compete ao superior
superior imediato do funcionário:
imediato do funcionário:
I - Elaborar anualmente o plano de I - Elaborar anualmente o plano de trabalho
trabalho individual e atualizar quando individual e atualizar quando necessário;
necessário;
II - Realizar o acompanhamento e a
II
Realizar
reuniões
de execução dos planos de trabalho de cada
acompanhamento e da execução dos funcionário e registrar o resultado das
planos de trabalho de cada funcionário mesmas;
e registrar o resultado das mesmas;
III - Avaliar o desempenho do funcionário,
III - Avaliar o desempenho do considerando o plano de trabalho proposto
funcionário, considerando o plano de para
o
período,
bem
como
suas
trabalho proposto para o período, bem competências e elaborar um plano para
como suas competências e elaborar melhoria do desempenho e um novo plano
um
plano
para
melhoria
do de trabalho para o próximo ano, caso
desempenho e um novo plano de necessário.
trabalho para o próximo ano, caso
necessário.
Artigo 8º - No âmbito do Programa de Artigo 7º - No âmbito do Programa de
Gestão de Desempenho compete ao Gestão de Desempenho compete ao
funcionário:
funcionário:
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I - Tomar ciência do seu plano de I - Tomar ciência do seu plano de trabalho
trabalho individual;
individual;
II - Participar das reuniões de II - Participar de maneira presencial ou virtual
acompanhamento da execução do do acompanhamento da execução do plano
plano de trabalho individual;
de trabalho individual;
III - Realizar sua autoavaliação no final III - Realizar sua autoavaliação no final de
de
processo
conforme
as processo
conforme
as
competências
competências definidas;
definidas;
IV - Comprometer-se com o seu plano IV - Comprometer-se com o seu plano de
de melhoria do desempenho.
desenvolvimento individual.
Artigo 9º - No âmbito do Programa de Artigo 8º - No âmbito do Programa de
Gestão de Desempenho compete às Gestão de Desempenho compete às
CSARHs das Unidades/Órgãos:
CSARHs das Unidades/Órgãos:
I - Definir a estrutura do processo de I - Definir a estrutura do processo de
avaliação (avaliadores e avaliados);
avaliação (avaliadores e avaliados);
II - A conferência da inserção dos II - A conferência da inserção dos
dados/pontos no sistema de todos os dados/pontos no sistema de todos os
funcionários, no período estabelecido; funcionários, no período estabelecido;
III - Acompanhar o processo de III - Acompanhar o processo de avaliação de
avaliação de todos os funcionários;
todos os funcionários;
IV - Emitir parecer nos recursos IV - Apreciar e emitir parecer nos recursos
apresentados pelos funcionários;
apresentados pelos funcionários;
V - Tomar ciência dos resultados dos V - Tomar ciência dos resultados dos
processos de avaliação de cada processos de avaliação de cada funcionário.
funcionário.
Parágrafo Único: O estabelecido no inciso IV
deverá observar eventuais conflitos de
interesse de membros da CSARHs, como
chefia imediata do recorrente ou o próprio
recorrente, situação em que o membro
deverá abster-se.

Artigo 10 - No âmbito do Programa de Artigo 9º - No âmbito do Programa de
Gestão de Desempenho compete aos Gestão de Desempenho compete aos RHs
RHs das Unidades/Órgãos:
das Unidades/Órgãos:
I - Acompanhar e dar suporte as I - Acompanhar e dar suporte as CSARHs
CSARHs das Unidades/Órgãos no das Unidades/Órgãos no Programa de
Programa
de
Gestão
de Gestão de Desempenho;
Desempenho;
II - Intermediar possíveis conflitos entre
superior imediato e funcionário na elaboração
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II - Intermediar possíveis conflitos
entre superior imediato e funcionário
na elaboração e resultado do plano de
trabalho e se necessário encaminhar a
Diretoria Geral de Recursos Humanos
– DGRH.

e resultado do plano de trabalho e se
necessário encaminhar a Diretoria Geral de
Recursos Humanos – DGRH.
III - Apoiar na elaboração e implementação
dos planos de melhoria.

Artigo 11 - No âmbito do Programa de Artigo 10 - No âmbito do Programa de
Gestão de Desempenho compete à Gestão de Desempenho compete à DGRH:
DGRH:
I - Disponibilizar os sistemas que darão
I - Disponibilizar os sistemas que suporte ao Programa de Gestão de
darão suporte ao Programa de Gestão Desempenho dos funcionários;
de Desempenho dos funcionários;
II - Divulgar o resultado do processo;
II - Divulgar o resultado do processo;
III - Criar os mecanismos de aperfeiçoamento
III - Criar os mecanismos de do processo.
aperfeiçoamento do processo.
Artigo 12 - No âmbito do Programa de
Gestão de Desempenho compete à
Câmara Interna de Desenvolvimento
de Funcionários – CIDF:

Artigo 11 - No âmbito do Programa de
Gestão de Desempenho compete à Câmara
Interna de Desenvolvimento de Funcionários
– CIDF:

I
Apreciar
recursos
do(s)
funcionário(s) e emitir parecer de
mérito à CAD sobre os recursos
apresentados;

I - Emitir parecer descritivo indicando se os
procedimentos adotados pela Unidade/Órgão
estão em conformidade com as normas
estabelecidas.

II - Aprovar as propostas de II - Apreciar recursos do(s) funcionário(s) e
aperfeiçoamento do processo e emitir emitir parecer de mérito à CAD sobre os
parecer à CAD sobre as propostas recursos apresentados;
apresentadas.
III
Aprovar
as
propostas
de
aperfeiçoamento do processo e emitir
parecer à CAD sobre as propostas
apresentadas.
Capítulo VI – Das Regras Gerais do Capítulo VI – Das Regras Gerais do
Programa
Programa
Artigo 13 - No Programa de Gestão
de Desempenho da Carreira Paepe, os
funcionários deverão apresentar aos
RHs
das
Unidades/Órgãos
os
comprovantes de desenvolvimento e
capacitação.

Artigo 12 - No Programa de Gestão de
Desempenho da Carreira Paepe, os
funcionários deverão apresentar aos RHs
das Unidades/Órgãos os comprovantes de
desenvolvimento e capacitação.

Parágrafo único - Os comprovantes a que se
§ 1º - Os comprovantes a que se refere o caput deverão ser inseridos em
refere esse caput deverão ser sistema informatizado pelos RHs das
encaminhados para parecer do
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superior imediato e manifestação da Unidades/Órgãos.
CSARH e posteriormente inseridos em
sistema informatizado pelos RHs das
Unidades/Órgãos.
§ 2º - Em casos de divergências a
direção da Unidade/Órgão enviará à
CIDF para manifestação.
Artigo 14 - Caso as pontuações
referentes
a
Avaliação
das
Competências e Avaliação do Plano
de Trabalho do funcionário não sejam
inseridas no sistema até a data
estabelecida, o processo não será
concluído, ficando o mesmo sem o
respectivo registro da nota final.

Artigo 13 - Caso as pontuações referentes a
Avaliação das Competências e Avaliação do
Plano de Trabalho do funcionário não sejam
inseridas no sistema até a data estabelecida,
o processo não será concluído, ficando o
mesmo sem o respectivo registro da nota
final.

Artigo 15 - Caso o funcionário se
recuse a realizar sua autoavaliação,
será atribuída nota "0" (zero) em todos
os itens, sendo essa pontuação
utilizada na somatória final do
processo.

Artigo 14 - Caso o funcionário se recuse a
realizar sua autoavaliação, será atribuída
nota "0" (zero) em todos os itens, sendo essa
pontuação utilizada na somatória final do
processo.

Capítulo VII – Metodologia para a Capítulo VII – Metodologia para a
realização do Programa de Gestão realização do Programa de Gestão de
de Desempenho
Desempenho
Artigo 16 - Para a realização do
Programa de Gestão de Desempenho
dos funcionários serão realizados os
seguintes procedimentos:

Artigo 15 - Para a realização do Programa
de Gestão de Desempenho dos funcionários
serão
realizados
os
seguintes
procedimentos:

I - Elaboração do Plano de Trabalho
do funcionário: o superior imediato
deverá elaborar, em conjunto com o
funcionário, um plano de trabalho
individual que será avaliado no final do
processo. Nele deverá conter a
atividade/tarefa a ser realizada, o
entendimento do porquê da realização
da atividade/tarefa, periodicidade, local
da realização, orientações, normas e
regras, prazos e os resultados
esperados;

I - Elaboração do Plano de Trabalho do
funcionário: o superior imediato deverá
elaborar, em conjunto com o funcionário, um
plano de trabalho individual que será
avaliado no final do processo. Nele poderá
conter a atividade/tarefa a ser realizada, o
entendimento do porquê da realização da
atividade/tarefa, periodicidade, local da
realização, orientações, normas e regras,
prazos e os resultados esperados;

II - Avaliação do Plano de Trabalho do
funcionário pelo superior imediato: no
final do processo, o funcionário e seu
superior imediato deverão realizar, em

II - Avaliação do Plano de Trabalho do
funcionário pelo superior imediato: no final do
processo, o funcionário e seu superior
imediato deverão realizar, em conjunto, a
avaliação do plano de trabalho e dar/receber
a devolutiva das atividades realizadas;
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conjunto, a avaliação do plano de
trabalho e dar/receber a devolutiva das III - Avaliação das Competências do
atividades realizadas;
funcionário: o superior imediato deverá
avaliar o funcionário e o mesmo deverá se
III - Avaliação das Competências do autoavaliar conforme as competências
funcionário: o superior imediato deverá previamente definidas;
avaliar o funcionário e o mesmo
deverá se autoavaliar conforme as IV - Avaliação das Competências do
competências previamente definidas;
funcionário com funções gerenciais: o
superior imediato deverá avaliar o funcionário
IV - Avaliação das Competências do com funções gerenciais e o mesmo deverá
funcionário com funções gerenciais: o se autoavaliar conforme as competências
superior imediato deverá avaliar o previamente definidas;
funcionário com funções gerenciais e o
mesmo
deverá
se
autoavaliar V - Plano de Desenvolvimento Individual do
conforme
as
competências funcionário: no final do processo, o
previamente definidas;
funcionário e seu superior imediato deverão
elaborar, em conjunto, um plano para a
V - Plano de Melhoria de Desempenho melhoria do desempenho que deverá ser
do funcionário elaborado pelo superior construído para desenvolver individualmente
imediato: no final do processo, o o funcionário visando atender ou melhorar as
funcionário e seu superior imediato necessidades de seu trabalho diário. Neste
deverão elaborar, em conjunto, um plano deverá constar os pontos fortes e os
plano para a melhoria do desempenho pontos a serem melhorados, o conhecimento
que deverá ser construído para (aprendizado que se adquire) e as
desenvolver
individualmente
o habilidades (o que se desenvolve como
funcionário
visando
atender
ou característica
pessoal)
a
serem
melhorar as necessidades de seu desenvolvidas e/ou aperfeiçoadas e a
trabalho diário. Neste plano deverá indicação de tipo ou modalidades de
constar os pontos fortes e os pontos a capacitação para suprir as necessidades
serem melhorados, o conhecimento indicadas;
(aprendizado que se adquire) e as
habilidades (o que se desenvolve VI - Avaliação da Metodologia do Programa
como característica pessoal) a serem de Gestão de Desempenho da Carreira:
desenvolvidas e/ou aperfeiçoadas e a visando a melhoria contínua desse programa,
indicação de tipo ou modalidades de os funcionários poderão realizar a avaliação
capacitação
para
suprir
as da metodologia adotada, apontando os
necessidades indicadas;
aspectos positivos, negativos, dificuldades
encontradas
e
sugestões
de
VI - Avaliação da Metodologia do aperfeiçoamento;
Programa de Gestão de Desempenho
da Carreira: visando a melhoria VII – Avaliação dos superiores pelos
contínua
desse
programa,
os subordinados;
funcionários poderão realizar
a
avaliação da metodologia adotada, VIII – Avaliação pelo funcionário do ambiente
apontando os aspectos positivos, de trabalho.
negativos, dificuldades encontradas e
sugestões de aperfeiçoamento;
Parágrafo único: Os procedimentos a que se
referem o caput deste artigo serão
VII – Avaliação dos superiores pelos
disponibilizados em formulários em sistema
subordinados;
informatizado.
VIII – Avaliação pelo funcionário do
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ambiente de trabalho.
Parágrafo único: Os procedimentos a
que se referem o caput deste artigo
serão disponibilizados em formulários
em sistema informatizado.
Capítulo VIII – Da Pontuação a ser Capítulo VIII – Da Pontuação a ser
utilizada no Programa
utilizada no Programa
Artigo 17 - A escala de pontuação
para avaliação das competências pelo
superior
imediato
e
para
a
autoavaliação do funcionário será de 1
(um) a 10 (dez) conforme segue:

Artigo 16 - A escala de pontuação para
avaliação das competências pelo superior
imediato e para a autoavaliação do
funcionário será de 1 (um) a 10 (dez)
conforme segue:

I - Insatisfatório (1 a 4): não atende ou Parágrafo único. As notas serão atribuídas
atende minimamente a competência conforme os seguintes critérios:
avaliada;
I – igual ou superior a 9 pontos: o avaliado
II - Regular (5 a 6): atende superou de forma excepcional o esperado
parcialmente a competência avaliada;
para a competência avaliada;
III - Bom (7 a 8): atende a competência II – igual ou superior a 7 e inferior a 9 pontos:
avaliada;
o avaliado superou o esperado para a
competência avaliada;
IV - Excelente (9 a 10): supera a
III – igual ou superior a 5 e inferior a 7
competência avaliada.
pontos: o avaliado atendeu o esperado para
a competência avaliada, ainda que com
pequenas necessidades de ajustes;
IV –igual ou superior a 3 e inferior a 5 pontos:
o avaliado atendeu apenas parcialmente o
esperado para a competência avaliada, com
necessidade de acompanhamento e ajustes;
V – inferior a 3 pontos: o avaliado não
atendeu o esperado para a competência
avaliada.

Artigo 18 - A escala de pontuação
para avaliação do plano de trabalho do
funcionário pelo seu superior imediato
será de 1 (um) a 10 (dez) conforme
segue:

Artigo 17 - A escala de pontuação para
avaliação do plano de trabalho do funcionário
pelo seu superior imediato será de 1 (um) a
10 (dez) conforme segue:

I – igual ou superior a 9 pontos: o avaliado
I - Insatisfatório (1 a 4): não cumpriu a superou de forma excepcional o esperado
atividade planejada;
para a atividade planejada;
II

-

Regular

(5

a

6):

cumpriu II – igual ou superior a 7 e inferior a 9 pontos:
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parcialmente a atividade planejada;

o avaliado superou o esperado para a
atividade planejada;

III - Bom (7 a 8): cumpriu a atividade
planejada;
III – igual ou superior a 5 e inferior a 7
pontos: o avaliado atendeu o esperado para
IV - Excelente (9 a 10): superou as a atividade planejada, ainda que com
expectativas em relação à atividade pequenas necessidades de ajustes;
planejada.

IV –igual ou superior a 3 e inferior a 5 pontos:
o avaliado atendeu apenas parcialmente o
esperado para para a atividade planejada,
com necessidade de acompanhamento e
ajustes;
V – inferior a 3 pontos: o avaliado não
atendeu o esperado para a atividade
planejada.

Artigo 19 - Os pesos das notas Artigo 18 - Os pesos das notas obtidas por
obtidas por tipo de avaliação em tipo de avaliação em relação à nota final
relação à nota final serão assim serão assim definidos:
definidos:
I - 35% para avaliação das competências do
I - 35% para avaliação das funcionário a que se referem os incisos III e
competências do funcionário a que se IV do artigo 15 desta Deliberação;
referem os incisos III e IV do artigo 16
desta Deliberação;
II - 45% para avaliação do desempenho do
funcionário no plano de trabalho a que se
II - 45% para avaliação do refere o inciso II do artigo 17 desta
desempenho do funcionário no plano Deliberação;
de trabalho a que se refere o inciso II
do artigo 16 desta Deliberação;
III - 20% para autoavaliação das
competências pelo funcionário a que se
III - 20% para autoavaliação das referem os incisos III e IV do artigo 15 desta
competências pelo funcionário a que Deliberação.
se referem os incisos III e IV do artigo
16 desta Deliberação.
Artigo 20 - A nota final obtida
conforme descrita no artigo 19 indicará
o nível de desempenho do funcionário
conforme segue:

Artigo 19 - A nota final obtida conforme
descrita no artigo 18 indicará o nível de
desempenho do funcionário conforme
segue:

I - Insatisfatório: < 5

I - Insatisfatório: < 5

II - Regular: >= 5 e < 7

II - Regular: >= 5 e < 7

III - Bom: >= 7 e < 9

III - Bom: >= 7 e < 9

IV - Excelente: >= 9

IV - Excelente: >= 9

Capítulo IX – Da Divulgação dos Capítulo

IX

–

Da

Divulgação

dos
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Resultados

Resultados

Artigo 21 - A divulgação do resultado
do
Programa
de
Gestão
de
Desempenho se dará por relatórios
disponibilizados
em
sistema
informatizado, de acesso público.

Artigo 20 - A divulgação do resultado do
Programa de Gestão de Desempenho se
dará por relatórios disponibilizados em
sistema informatizado, de acesso público.
[Qual resultado será de acesso
público (ranking/individual)?]

Artigo 22 - A nota final do Programa
de Gestão de Desempenho da
Carreira Paepe servirá como subsídio
para o processo de promoção na
Carreira Paepe estabelecida pela
Deliberação CAD-A-001/2017.

Artigo 21 - A performance no Programa de
Gestão de Desempenho da Carreira Paepe
poderá servir como subsídio para o processo
de
progressão
na
Carreira
Paepe
estabelecida pela Deliberação CAD-A009/2018.

Capítulo X –
Reconsideração

Do

Pedido

de Capítulo
X
–
Reconsideração

Artigo 23 - O funcionário avaliado
poderá
apresentar
pedido
de
reconsideração à CSARH no prazo de
10 (dez) dias úteis, contados a partir
da data de divulgação do resultado.

Do

Pedido

de

Artigo 22 - O funcionário avaliado poderá
apresentar pedido de reconsideração à
CSARH no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da data de divulgação do
resultado.

Parágrafo único - Os pedidos Parágrafo único - Os pedidos apresentados
apresentados fora do prazo não serão fora do prazo não serão recebidos.
recebidos.
Artigo 24 - A CSARH terá o prazo de
10 (dez) dias úteis, contados a partir
do primeiro dia útil seguinte ao do
recebimento
do
pedido
de
reconsideração, para emitir parecer ao
dirigente da Unidade/Órgão para
manifestação que encaminhará para a
CIDF para deliberar.
Capítulo
Finais

XI

–

Das

Artigo 23 - A CSARH terá o prazo de 10
(dez) dias úteis, contados a partir do primeiro
dia útil seguinte ao do recebimento do pedido
de reconsideração, para emitir parecer ao
dirigente
da
Unidade/Órgão
para
manifestação que encaminhará para a CIDF
para análise.

Disposições Capítulo XI – Das Disposições Finais

Artigo 24 - Os funcionários em estágio
Artigo 25 - Os funcionários em estágio probatório participarão do Programa de
probatório participarão do Programa Gestão de Desempenho sem prejuízo do
de Gestão de Desempenho sem disposto na Resolução GR-032/2013.
prejuízo do disposto na Resolução
GR-032/2013.
Artigo 26 - A DGRH divulgará as Artigo 25 - A DGRH divulgará as regras e
regras e cronogramas que farão parte cronogramas que farão parte dos ciclos
dos ciclos metodológicos do Programa metodológicos do Programa de Gestão de

72

de Gestão de Desempenho
funcionários da Carreira Paepe.

dos Desempenho dos funcionários da Carreira
Paepe.

Artigo 27 – A Instituição do Programa
de Gestão de Desempenho da
Carreira Paepe não exclui a apuração
de infrações disciplinares, que serão
objeto de procedimento próprio, de
acordo com as normas internas e
legislação vigente.

Artigo 26 – A Instituição do Programa de
Gestão de Desempenho da Carreira Paepe
não exclui a apuração de infrações
disciplinares,
que
serão
objeto
de
procedimento próprio, de acordo com as
normas internas e legislação vigente.

Artigo 28 – Compete à DGRH analisar
os casos omissos e encaminhar à
CIDF
para
parecer,
quando
necessário, bem como esclarecer
eventuais dúvidas na aplicação das
normas previstas nesta Deliberação.

Artigo 27 – Compete à DGRH analisar os
casos omissos e encaminhar à CIDF para
parecer, quando necessário, bem como
esclarecer eventuais dúvidas na aplicação
das normas previstas nesta Deliberação.

Artigo 29 - A DGRH editará medidas Artigo 28 - A DGRH editará medidas
complementares
para a efetiva complementares para a efetiva implantação
implantação
do
disposto
nesta do disposto nesta Deliberação.
Deliberação.
Artigo 30 – Esta Deliberação entra em Artigo 30 – Esta Deliberação entra em vigor
vigor na data de sua publicação. (Proc. na data de sua publicação.
nº 01-P-3062/03)
Publicada no D.O.E. em 06/04/2017. Págs. 114
e 115.
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