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Sobre a Progressão/Promoção:
(  ) As pessoas devem progredir pelo seu potencial de entregar resultados
(  ) pessoas só devem progredir pelos resultados que entregaram



Sobre a distribuição do tempo na trajetória da carreira: 
(   ) Deve haver interstícios de tempo obrigatórios entre os níveis da carreira
(   ) Não deve haver interstícios de tempo obrigatórios entre os níveis



Sobre a Tabela de Referências/Vencimentos:
(   ) A carreira deveria ter menos níveis com saltos maiores entre as referências/grupos salariais 
(atualmente são 40 referências em 8 níveis com 5% de diferença entre cada referência) 
(   ) A carreira deveria ter mais níveis com saltos menores



No âmbito da implementação da Carreira, os recursos previstos no orçamento de 2018 
deveriam ser alocados através de processo de promoção:
(   ) Definido em cada Unidade/Órgão
(   ) Definido por política geral para toda a Universidade



No âmbito da implementação da Carreira: 
(   ) os recursos previstos no orçamento de 2018 deveriam priorizar o “desachatamento” da 
Carreira
(   ) os recursos previstos no orçamento de 2018 deveriam ser distribuídos por todos os níveis



Acho justo que um colega seja contemplado com promoção se:
(    ) o desempenho dele trouxe mais resultado do que eu
(    ) ele tem mais títulos do que eu



Sobre o reconhecimento do desempenho:
(   ) Considero que quem desempenha bem suas atividades deve ser reconhecido de forma 
financeira
(   ) Considero que somente aqueles que desempenham suas atividades com resultado  acima 
do esperado deve ser reconhecido financeiramente



Na realização da avaliação, acho que deve ser priorizada:
(   ) Promoção por mérito (desempenho)
(   ) Promoção por título



Sobre o feedback:
(   ) Eu não quero receber opiniões sobre o trabalho que tenho desenvolvido e os 
resultados que tenho alcançado, bastando executar o plano compartilhado com a 
chefia 
(   ) Eu gostaria de receber opiniões sinceras sobre o trabalho que tenho 
desenvolvido e os resultados que tenho alcançado



Sobre a avaliação relacionada com a Carreira:
(   ) Avaliações de desempenho deveriam acontecer independentemente de haver recursos 
para progressão
(   ) Não há razão para fazer avaliações de desempenho se não houver recursos para promoção



Sobre a características dos avaliados:
(   ) O tempo de casa não deve ser critério para promoção 
(   ) O tempo de casa deve ser critério para promoção



Sobre a forma de avaliação:
(   ) Eu gostaria de ser avaliado exclusivamente por minha chefia imediata
(   ) Eu gostaria de ser avaliado por, além de minha chefia imediata, outras pessoas que 
conheçam o meu trabalho 



Sobre a forma de avaliação: 
(   ) Deve haver uma lista de questões fechadas que gera uma pontuação que mede o 
desempenho
(   ) Deve haver poucas questões abertas que permita qualificar o desempenho



Sobre o critério de desempate no limite dos recursos:
(   ) Considero que deve prevalecer o mérito do desempenho dos melhores classificados, 
independente do salário e da quantidade de contemplados. 
(   ) Considero aceitável que sejam priorizados servidores com menores vencimentos em cada 
segmento para ampliar a distribuição dos recursos e o número de contemplados


