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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetivou analisar comparativamente o modelo de avaliação de desempenho dos 

servidores técnico-administrativo efetivo utilizado pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano. Buscou-se também verificar junto aos gestores do setor de Gestão de Pessoas, 

de ambas as instituições, como ocorre o processo de avaliação de desempenho, e ainda a 

percepção tanto dos técnico-administrativos em educação, pertencentes às classes C, D e E, 

que ingressaram até o ano de 2012, quanto das chefias do Instituto Federal, sobre o 

instrumento de avaliação de desempenho utilizado na referida instituição. Responderam ao 

questionário 53 TAES e 17 chefias imediatas. Inicialmente, foi feita uma contextualização dos 

princípios da administração pública no que se refere à avaliação de desempenho, tendo como 

base a ética no serviço público e os princípios da Administração Pública. Posteriormente, 

realizou-se uma abordagem conceitual e histórica sobre a avaliação de desempenho, 

principalmente no âmbito do serviço público e mais especificamente, nas Instituições Federais 

de Ensino, nas quais a avaliação dos técnico-administrativos tem como amparo legal a Lei nº 

11.091/2005, o Decreto nº 5.825/06 e, ainda, o Decreto nº 5.707/06, que orienta para a 

questão da implantação da gestão por competências nas Instituições Federais de Ensino. A 

metodologia empregada foi uma pesquisa descritiva na qual se optou, enquanto estratégia, por 

um estudo de caso do tipo multimétodos, com enfoque quantitativo e qualitativo, visando uma 

abordagem mais ampla do fenômeno investigado. Os resultados da pesquisa buscaram 

evidenciar uma visão geral por parte dos participantes sobre questões importantes referentes 

ao processo de avaliação de desempenho. Observou-se que a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte utiliza a avaliação por competência e que o modelo utilizado pelo Instituto 

Federal do Sertão Pernambucano não consegue dar subsídios para uma real análise do 

desempenho do servidor. Tanto os TAEs quanto as Chefias do Instituto Federal destacaram na 

pesquisa que a avaliação de desempenho é muito subjetiva; que existe a necessidade de adotar 

um novo modelo de avaliação onde a mesma seja realizada pela chefia, pela equipe de 

trabalho e pelo próprio servidor. Ao final foi elaborada uma nova proposição da avaliação de 

desempenho para o Instituto Federal. 

 

Palavras-chave: Avaliação de desempenho. Ética. Gestão por Competências. Instituições 

Federais de Ensino.  

 



 

ABSTRACT 

 

 

This work aimed to analyze comparatively the model of performance evaluation of the 

technical-administrative workers utilized by the Federal University of Rio Grande do Norte 

and by the Federal Institute of Education, Science and Technology of Pernambuco. It was also 

intended to verify, along the managers of the department of Human Management from both 

the institutions, the way the procedure of performance evaluation occurs, and the perception 

of both the technical-administrative workers in education, belonging to the C, D and E 

classes, and the chiefs of the Federal Institute, about the instrument of performance evaluation 

used in said institution. The survey was answered by 53 TAES and 17 leaders. Initially, a 

contextualization was made on the principles of Public Administration regarding to the 

performance rating, based on the public service ethics and the Public Administration 

principles. Afterwards, a conceptual and historical approach to the performance evaluation 

was taken, mainly on the public service sphere and, more specifically, in the Federal Institutes 

of Education, in which the technical-administrative workers evaluation has a legal base in the 

Law n 11.091/2005, the Decree n 5.825/2006, and the Decree n 5.707/2006, which guides 

towards the implantation of the competence-guided management on the Federal Institutes of 

Education. The methodology applied was a descriptive research in which was decided, as an 

strategy, to do a case study of the multi-method type, with quantitative and qualitative focus, 

aiming a wider approach of the investigated phenomenon. The results of the research aimed to 

evince a general vision by the participants about important points referring to the performance 

assessment procedures. It was observed that the Federal University of Rio Grande do Norte 

utilizes an evaluation by competence and that the model used by the Federal Institute of 

Pernambuco cannot provide subsidies for real analyses of the worker’s performance. Both the 

TAEs and the heads of the Federal Institution pointed in the survey that the performance 

rating is excessively subjective; that a new model of assessment, performed by the chiefs, by 

the work team and the worker himself, is needed. In the end, a new proposition was 

elaborated for the performance evaluation on the Federal Institute. 

 

Keywords: Performance evaluation. Ethics. Competence-guided management. Federal 

Institutes of Education. 
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INTRODUÇÃO  

  

A avaliação de desempenho é um método utilizado nas organizações e tem como 

objetivo conhecer e avaliar o desempenho dos indivíduos, através de análise comparativa 

entre o desempenho esperado e o realizado. Trata-se, de um instrumento utilizado para 

acompanhar sistematicamente o indivíduo no cumprimento de suas atividades (MARRAS, 

2012). 

Enfoca-se, no entanto, que no serviço público não existe busca por vantagens 

competitivas, contudo, há uma grande necessidade na prestação de serviços com eficiência e 

qualidade. Para que isso aconteça, depende tanto da Organização quanto do indivíduo, pois 

ambos são responsáveis pelo desempenho e pelos resultados. E, a forma de verificação é por 

meio da avaliação, pois assim é possível fazer o resgate do desempenho do indivíduo, 

verificando se os resultados foram alcançados (LEME, 2015). 

No serviço público, principalmente nas Instituições Federais de Ensino, a avaliação de 

desempenho tem se tornado alvo de muitas discussões e estudos, pois de acordo com a 

legislação, o desempenho dos servidores deve estar relacionado com a qualidade, eficiência e 

efetividade dos serviços prestados à sociedade. 

Não existe um modelo padrão de avaliação de desempenho aplicável a todas as 

organizações, sejam elas públicas ou privadas. E uma das grandes dificuldades enfrentadas 

por elas é estabelecer na avaliação critérios transparentes e valorização do indivíduo 

(DUTRA, 2014). Destaca-se que nem nas próprias Ifes essa padronização se tornou possível, 

pois o ponto de partida são a missão, a visão, os valores e os princípios de cada organização, 

tendo em vista que eles são as bases norteadoras. No entanto a eficiência e a aplicabilidade do 

sistema de avaliação dependem de sua adequação à estrutura das organizações na qual está 

sendo utilizada, aos seus objetivos e às suas demandas ambientais. No processo de avaliação 

de desempenho dos servidores Técnico Administrativos em Educação (TAEs) é muito 

importante o envolvimento e participação dos gestores, tendo em vista a finalidade de atender 

as diretrizes do programa de avaliação
1
, que é estabelecer uma relação dos resultados obtidos 

como instrumento de gestão, objetivando construir a melhoria nos processos de trabalho no 

âmbito da instituição, bem como o desenvolvimento individual do servidor. Conclui-se, então, 

que o comprometimento dos gestores é importante e fundamental para o sucesso das 

                                                           
1
Parte integrante do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Técnico-administrativos 

em Educação ( PDIPCCTAE - Lei n° 11091/2005). 
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atividades, pois compreende a sua capacidade e o seu envolvimento com a equipe de trabalho 

e com os resultados da organização. 

Dessa forma, questionou-se:  

- De que forma ocorre o processo de Avaliação de Desempenho no IF SERTÃO-PE e 

na UFRN? 

- O modelo de avaliação de desempenho utilizado pelo IF SERTÃO-PE oferece 

subsídios para uma real análise do desempenho dos servidores técnico-administrativos 

efetivos, segundo a percepção das chefias e dos próprios servidores? 

- Quais os aspectos positivos e negativos dos processos de avaliação de desempenho  

das instituições pesquisadas? 

A revisão bibliográfica sobre a avaliação de desempenho no contexto das Instituições 

Federais de Ensino Superior (Ifes), na base de dados Instituto de Pesquisas e Estudos em 

Administração Universitária (Inpeau), referente a artigos nos colóquios internacionais sobre 

gestão universitária na América do Sul no período de 2005 a 2015, revelou a existência de dez 

artigos abordando o tema Avaliação de Desempenho de servidores técnico-administrativos, 

num universo de 2893 artigos direcionados à gestão universitária. Baseado no banco de 

Dissertações e Teses da Capes, foram encontrados 27 trabalhos que são correlacionados com 

esse tema. Ressalta-se que este assunto tem sido discutido de forma tímida, pois, grande parte 

dos trabalhos de pesquisa e livros é voltada para a questão da avaliação de desempenho no 

âmbito das empresas ou sobre a avaliação de áreas específicas.  

A relevância deste trabalho está em, a partir das informações obtidas e da análise do 

processo de avaliação de desempenho de ambas as instituições, obter subsídios que 

fundamentem ações voltadas para a minimização de problemas da instituição, uma vez que, 

até então, o conhecimento sobre o tema ainda é ínfimo se comparado ao real objetivo de uma 

avaliação de desempenho.  

O estudo e a definição do tema avaliação de desempenho partem da questão da 

interdisciplinaridade que o mesmo proporciona; ou seja, é um elo entre o entrosamento do 

assunto nas suas mais variadas áreas, assim, outros campos do saber estão reunidos e voltados 

para a análise e verificação do mesmo objeto de estudo. O caso da avaliação de desempenho 

que num sentido mais amplo mostrar-se como atividade associada à experiência cotidiana do 

ser humano, por isso, frequentemente os indivíduos são analisados e julgados. 

O estudo em pauta situa-se na área da Administração, com enfoque interdisciplinar nas 

áreas do Direito, Filosofia e da Psicologia. 
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Este trabalho foi dividido em seis capítulos. O primeiro Capítulo trata sobre a 

avaliação de desempenho dentro do contexto da administração pública. São abordadas as 

Reformas Administrativas, ocorridas a partir de 1930, que motivaram a administração pública 

primar pela melhoria dos serviços prestados através do julgamento do desempenho do 

individuo.  Também são citados os princípios que regem a administração pública e que 

também orientam o processo de avaliação de desempenho, além da legislação pertinente ao 

assunto.  Dentre os vários autores que estudam sobre esses temas, foram escolhidos Costin 

(2010), Meireles (2011) e Di Pietro (2013) por serem as correntes mais utilizadas, também os 

mais mencionados nos ambientes acadêmicos e por terem a expertise na área da administração 

pública. Acrescenta-se a esse capítulo a questão da ética. Ela diz respeito à reflexão sobre os 

fundamentos e o fim da ação, sendo assim, está presente em todos os momentos na vida do 

individuo; seja no trabalho, na sociedade, no meio familiar. Sabe-se que qualquer ação do 

individuo deve ser pautada primeiramente na ética. No serviço público, ela está embasada 

pelo Código de Ética dos servidores públicos. No caso da avaliação de desempenho nas 

organizações, ela tem se tornado um dos elementos centrais. A ética não pode estar dissociada 

da avaliação de desempenho. Como referências foram utilizadas Brown (1993), Souza (2009) 

e Passos (2010), pois procuram discutir as questões éticas, principalmente nas organizações e 

no serviço público.  

No segundo Capítulo foi realizada uma abordagem conceitual e histórica sobre a 

avaliação de desempenho, e nele discutem-se os conceitos, a avaliação de desempenho como 

ferramenta de gestão, histórico e a avaliação de desempenho com foco nas competências, 

conforme preceitua o Decreto nº 5.707/2006. Foram utilizados os seguintes autores: Leandro 

(2009), Marras (2012), Dutra (2014) e Leme (2015), que tratam a avaliação de desempenho 

em seus diversos aspectos com muita propriedade e discutem sobre os tipos de modelos de 

avaliação de desempenho, principalmente a questão da avaliação de desempenho por 

competências, que é o modelo de avaliação que deve ser implantada nas Ifes, indicado por 

Decreto.  Por ser um contexto amplo, na avaliação de desempenho também se acrescenta o 

envolvimento da Psicologia, quando é abordada a questão do clima organizacional, 

desempenho e satisfação. Esses fatores influenciam diretamente no comportamento e 

desempenho do individuo Para esse tópico, foi estudado Bensassolli e Malvezzi (2013). 

No terceiro Capítulo descreve a metodologia que a pesquisa seguiu para alcançar o 

objetivo proposto, destacando o cenário e a população/amostrada pesquisa, a abordagem 

seguida, bem como apresenta como foram produzidos e tratados os dados. 
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Foi realizado um questionário junto aos servidores técnico-administrativos efetivos 

(avaliados), que ingressaram no IF SERTÃO-PE até o ano de 2012, e também com as chefias 

(avaliadores) que já participaram do processo de avaliação de desempenho. O objetivo foi 

identificar, através da percepção dos mesmos, qual a importância da avaliação do desempenho 

dos servidores no âmbito de uma instituição federal de ensino; qual opinião quanto ao modelo 

adotado pelo IF SERTÃO-PE e também quais as dificuldades encontradas durante o processo 

de avaliação de desempenho. Também foi realizada uma entrevista junto aos Gestores da área 

de Gestão de Pessoas de ambas as Ifes, objeto de estudo, com o objetivo de conhecer de que 

forma ocorre a avaliação de desempenho na Instituição e quais os pontos fortes e fracos e as 

dificuldades enfrentadas durante a realização do processo de avaliação de desempenho. Além 

disso, foram descritos os modelos de avaliação de desempenho utilizados em ambas as 

instituições e também realizada uma análise comparativa, a qual serviu como base para propor 

ao IF SERTÃO-PE uma reformulação do modelo de Avaliação de Desempenho dos 

servidores TAEs e por fim, com base nas informações coletadas com a pesquisa, foi elaborado 

o novo modelo de avaliação de desempenho a ser proposto ao IF SERTÃO-PE visando uma 

reformulação do modelo de Avaliação de Desempenho dos TAEs. 

No quarto Capítulo são expostos os resultados da pesquisa e no quinto Capítulo são 

apresentadas as discussões. O sexto Capítulo trata da proposição de um novo modelo de 

avaliação de desempenho para o IF SERTÃO-PE.  
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2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DENTRO DO CONTEXTO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: REFORMAS, PRINCÍPIOS E ÉTICA 

 

 

Neste capítulo é feita uma síntese das Reformas Administrativas no Brasil que visam à 

melhoria da administração pública. Posteriormente, faz-se uma contextualização dos 

princípios administrativos que norteiam a Avaliação de Desempenho e a questão da Ética no 

âmbito do serviço público. 

 

2.1 AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS NO BRASIL 

 

Em 1930, no governo de Getúlio Vargas, uma das suas primeiras ações foi instituir o 

Departamento de Administração do Serviço Público (DASP
2
), e, a partir dele criar 

mecanismos de melhoria na administração. Uma dessas melhorias foi à definição de políticas 

para a gestão de pessoal, que estabeleceu o concurso público e a regulamentação para 

admissão e treinamento dos servidores. O desenvolvimento dos processos era feito pelos 

servidores que possuíam um grau de competências necessárias e que também eram sujeitos ao 

controle hierárquico. Foi através do DASP que se tentou a universalização do sistema de 

mérito no Brasil. 

Conforme menciona Pereira (2009), esses mecanismos visavam contribuir para 

redução do clientelismo, nepotismo, apadrinhamento e a corrupção, e assim melhorar a 

eficiência dos serviços prestados. Tal modelo foi constituído por princípios que destacavam a 

racionalização da administração pública buscando a eficiência do serviço público através da 

profissionalização, formalismo, impessoalidade, carreira e hierarquia funcional. 

No Governo de Juscelino Kubitschek, período compreendido entre 1956 a 1961, foi 

adotado o planejamento como instrumento para a modernização da gestão pública. Nesse 

período foi criada a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos (CEPA)
3
, que tinha por 

finalidade prestar assessoramento ao presidente quanto a reforma da estrutura e funcionamento 

da administração federal.  

                                                           
2
 Criado pelo Decreto Lei n° 579/38 – o DASP, além de fornecer elementos para melhoria da máquina pública, 

deveria fornecer assessoria técnica ao Presidente da República e elaborar a proposta orçamentária. 
3
 Criado através do Decreto nº 39.855, de 24 de agosto de 1956. 
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A partir do governo de João Goulart, período compreendido entre 1961 a 1964, os 

servidores públicos passaram a ser regidos pela CLT
4
 – Consolidação das Leis Trabalhistas, 

criado na era de Vargas.  

Em 1967, foi publicado o Decreto-Lei n° 200, que tratava sobre a organização da 

Administração Federal e estabelecia as diretrizes para a Reforma Administrativa. A revisão da 

legislação e das normas referentes ao pessoal do Serviço Público Civil encontra-se dispostos no 

Art. 94 do referido Decreto. Dentre os princípios citados, destacam-se:  

 

I - Valorização e dignificação da função pública e ao servidor público;  

II - Aumento da produtividade; 

III - Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público; 

IV - Fortalecimento do Sistema do Mérito para ingresso na função pública, 

V- Acesso a função superior e escolha do ocupante de funções de direção e 

assessoramento;  

VI - Conduta funcional pautada por normas éticas cuja infração incompatibilize o 

servidor para a função;  

VII - Constituição de quadros dirigentes, mediante formação e aperfeiçoamento de 

administradores capacitados a garantir a qualidade, produtividade e continuidade da 

ação governamental, em consonância com critérios éticos especialmente 

estabelecidos;  

VIII - Instituição, pelo Poder Executivo, de reconhecimento do mérito aos 

servidores que contribuam com sugestões, planos e projetos não elaborados em 

decorrência do exercício de suas funções e dos quais possam resultar aumento de 

produtividade e redução dos custos operacionais da administração. 

 

Porém, foi a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Pública Federal 

Brasileira, que reforçou a necessidade da avaliação de desempenho dos servidores públicos, 

desde o estágio probatório até após adquirir a estabilidade, conforme o § 1º, Inciso III do Art. 

41: 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 

para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.  

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 

(...)  

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa.  

(...) 

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação 

especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

 

Nos anos 1990, no governo de Fernando Henrique Cardoso, através da Emenda 

Constitucional n° 19/98, ficou estabelecida a reforma de modernização do estado, surgindo, 

assim, um novo modelo de gestão pública, considerada como ideal: a Reforma Gerencial, que 

                                                           
4
 Surgiu pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, 

unificando toda legislação trabalhista existente no Brasil. Seu principal objetivo é a regulamentação das relações 

individuais e coletivas do trabalho, nela previstas. 
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veio para substituir a administração pública burocrática que também tinha práticas 

clientelistas ou patrimonialistas. 

Conforme Costin (2010, p. 69), essa Emenda Constitucional introduziu a eficiência 

como um dos princípios da administração pública, além de regulamentar a questão do estágio 

probatório e da estabilidade, onde o excesso de servidores e a insuficiência do desempenho 

poderiam acarretar em demissão. Também acabou com o Regime Jurídico Único (RJU) dos 

servidores públicos federal. 

O objetivo da Reforma Gerencial, segundo Pereira (2009), é contribuir para a 

formação no Brasil de um aparelho de Estado forte e eficiente. O marco foi à publicação do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE
5
), em 1995, ainda no primeiro 

governo de FHC. Essa Reforma avançou nas três dimensões previstas pelo Plano Diretor: a 

institucional, a cultural e a gerencial. 

A dimensão gerencial, de acordo com Costin (2010, p. 68), relaciona-se com as 

práticas de gestão.  Nesse caso, foi dada uma maior autonomia e também foi introduzida três 

novas formas de responsabilização dos gestores: a administração por resultados, a competição 

administrada por excelência e o controle social. 

Em 2005, o governo instituiu o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GesPública, através do Decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro. Esse Modelo 

de Excelência em Gestão Pública é composto por sete critérios que, juntos, compõem um 

sistema de gestão para as organizações do setor público, quais sejam: Governança; Estratégias 

e planos; Clientes/público alvo; Interesse público e cidadania; Gestão da Informação;  

Pessoas;  Processos e  Resultados. Ele está fundamentado nos Princípios da Gestão de 

Excelência na Administração Pública que são: Pensamento Sistêmico, Aprendizado 

Organizacional; Cultura da Inovação; Liderança e Constância de Propósitos; Orientação por 

Processo e Informações, Visão do Futuro, Geração de Valor; Comprometimento com as 

Pessoas; Foco no Cidadão e na Sociedade; Desenvolvimento de Parcerias; Responsabilidade 

Social; Controle Social e Gestão Participativa. 

 

2.2 PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 A Constituição Federal Brasileira, no seu Art. 5º garante às pessoas, direitos 

fundamentais como a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. A partir da 

                                                           
5
 O PDRAE visava criar condições para a reconstrução da administração pública em bases modernas e racionais. 
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instituição da carta magna começa uma nova percepção sobre serviço e servidor público. 

Também explicita que, para as pessoas exercerem a sua cidadania, seus membros, cidadãos e 

sociedade de um modo geral, passam a ser incumbidos de diversos direitos, dentre eles, o 

recebimento de boas prestações de serviço, através dos agentes públicos, no caso, os 

servidores públicos.  

Espera-se que assim os serviços públicos prestados à sociedade tornem-se eficientes e 

que os agentes públicos ajam em prol do interesse do coletivo, principalmente em relação à 

administração dos recursos públicos. Eles (agentes públicos) são fundamentais nesse processo 

organizacional. Ressalta-se, no entanto, que, ao fazer menção às organizações públicas ou 

privadas, refere-se, principalmente à sua força de trabalho, pois, para que os princípios 

constitucionais sejam de fato efetivados, necessário se faz a participação dos trabalhadores 

e/ou agentes públicos.  

Agente público, segundo a Lei n° 8.429/92, no seu Art. 2° é definido como: 

 

(...) todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 

eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 

ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no 

artigo anterior (BRASIL, 1992). 

 

Num sentido mais amplo, o Código de ética do servidor público, no seu inciso XIV 

define assim o Servidor público: 

 

Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público 

todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste 

serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem 

retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do 

poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde 

prevaleça o interesse do Estado. 

 

 O Art. 4° dessa mesma Lei destaca que, independente do nível ou da hierarquia, os 

agentes públicos têm obrigação de estar sempre vigilante ao cumprimento dos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no exercício da sua função. 

Meirelles (2011, p. 88) acrescenta que são doze os princípios básicos para uma boa 

administração pública: legalidade, impessoalidade ou finalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

motivação e supremacia do interesse público. Assim sendo, todos os atos dos agentes 

públicos, sejam eles com cargo de chefia ou não, deverão atender a esses princípios.  
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Mas, o que são esses princípios e o que eles tratam no âmbito da administração 

pública? Que relação existe com a Avaliação de Desempenho? 

 Na Administração Pública, os Princípios referem-se às regras que servem de 

interpretação das demais normas jurídicas, apontando os caminhos que devem ser seguidos 

pelos aplicadores da lei. Eles procuram eliminar lacunas, oferecendo coerência e harmonia 

para o ordenamento jurídico. 

A relação dos princípios com a avaliação de desempenho dos servidores técnico-

administrativos está norteada pelo Art. 8º, § 3º do Decreto nº 5.825/06
6
, quando fala que ―os 

instrumentos a serem utilizados para a avaliação de desempenho deverão ser estruturados, 

com base nos princípios de objetividade, legitimidade e publicidade e na adequação do 

processo aos objetivos, métodos e resultados definidos neste Decreto‖. No entanto, no trâmite 

do processo da avaliação de desempenho, desde a análise até o julgamento final deverá ser 

considerado os seguintes princípios:  

  

2.2.1 Princípio da Legalidade 

 

O Princípio da Legalidade é visto como o mais importante princípio da Administração 

Pública, a partir dele derivam os demais. Ele é fundamento do Estado democrático de direito, 

apresentando como finalidade combater o poder arbitrário do Estado. Entende-se, assim, que 

os conflitos devem ser resolvidos através de leis e não através da força. 

Para Di Pietro (2013, p. 64), os princípios da legalidade e da supremacia do interesse 

público sobre o particular, são essenciais, porque a partir deles, constroem-se todos os demais. 

Este princípio encontra-se expressamente disposto na Constituição Federal, no inciso 

II do Art. 5° quando cita que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei. Nesse sentido, a atuação do gestor público fica limitada, estando 

explícito que só é permitido fazer o que a lei expressamente consente; caso o ato não seja 

discricionário, será considerado ilegal. Também está disposto no Art. 37, quando menciona 

que ―a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios deverá obedecer aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência‖. 

                                                           

6
 Estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei n
o
 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 
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Ele aponta uma simultaneidade: ao mesmo tempo em que ele dá garantias, também faz 

limitações. Ou seja, na administração particular pode-se fazer tudo que a lei não proíbe, 

enquanto que na administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. O Poder 

Público apenas determina o que poderá e o que não se poderá fazer, através de elaboração de 

leis, garantindo assim uma maior segurança jurídica. Essas leis administrativas são geralmente 

de ordem pública e suas normas não podem ser descumpridas. No caso da administração 

pública, fica estabelecido que o agente público só deva agir dentro daquilo que está previsto e 

autorizado por lei. É na legalidade que as pessoas encontram o embasamento dos seus direitos 

e dos seus deveres. 

Meirelles (2011, p.89), cita que, em toda a sua vida funcional, o administrador público 

é subordinado ao que a lei determina, pois está sujeito à responsabilidade disciplinar, civil e 

criminal, a depender da situação ao qual ele agiu. Assim, ele torna-se essencial para o bom 

desempenho da administração pública, pois, através dele as ações do gestor público ficam 

restritas e atreladas às normas e leis. Dessa forma resguarda-se o interesse público.  

Todos os servidores, investidos ou não em cargo de confiança, devem ser 

conhecedores das normas legais aos quais estão submetidos. Esse princípio necessariamente 

determina que as normas contidas na legislação sejam observadas com rigorosidade.  

Basicamente, o princípio da legalidade determina que as normas fixadas na legislação 

sejam observadas com exatidão. No âmbito das Instituições Federais de Ensino, a avaliação 

de desempenho tem por base legal a Constituição Federal de 1988, quando no seu capítulo 

VII trata da administração pública federal; a Lei 8.112/90, que fala das atribuições do cargo 

público e sobre a avaliação para o desempenho do cargo, e a Lei 11.091/05. 

 

2.2.2 Princípio da Impessoalidade ou Finalidade 

 

Este princípio pode ser percebido como aquele que determina que os atos realizados 

pela Administração Pública, ou a ela incumbidos, devam ser sempre atribuídos ao agente 

público ou à organização em que tais atos se realizam, e devem ser destinados exclusivamente 

à coletividade. A finalidade deverá ser sempre o ―interesse público‖. Assim, a administração 

deve agir com neutralidade em relação aos agentes públicos a ela subordinados só podendo 

fazer discriminações que se justifiquem em razão do interesse coletivo. Exemplo disso cita-se 

a impessoalidade para ingressar na Administração Pública, na contratação de serviços ou 

aquisição de bens e na liquidação dos débitos. 
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 A observância do princípio da impessoalidade ou finalidade dentro do processo de 

avaliação de desempenho é de fundamental importância, pois o avaliador deve ser imparcial, 

porém justo no julgamento dos critérios estabelecidos, não podendo, no entanto, tratar 

igualitariamente a todos. Assim, esse princípio proíbe aos agentes públicos tomarem decisões 

levando em consideração interesses partidários ou religiosos, sentimentos pessoais ou relações 

de amizade, inimizade ou parentesco, pois isso pode influenciar no processo de avaliação de 

desempenho. Destaca-se aqui a necessidade de se observar as normas de impedimento e se 

existe alguma dúvida no procedimento. O avaliado também deverá estar atento a algumas 

regras básicas que norteiam o processo de avaliação, como por exemplo: ter conhecimento 

dos fatores a serem avaliados e não permitir que a sua avaliação seja comparativa ou 

superficial.  

 

2.2.3 Princípio da Moralidade 

 

Esse princípio busca resguardar o interesse público no que se refere à tutela dos bens 

da coletividade, ou seja, ele estabelece que a conduta dos agentes públicos seja pautada por 

padrões éticos, independente da esfera de poder ou do nível político-administrativo em que 

atue. Os agentes públicos, dirigentes ou não, devem obedecer aos ditames da conduta ética, 

observando e praticando atos de honestidade, boa fé e lealdade, com a finalidade de um maior 

disciplinamento no âmbito da administração pública. 

Di Pietro (2013, p. 79) observa que o comportamento da Administração ou do 

Administrado estará causando agravo ao princípio da moralidade administrativa quando 

estiver ofendendo a moral, os bons costumes, as regras da boa administração, os princípios da 

justiça e equidade e a ideia comum de honestidade.  Diante da capacidade de distinguir entre o 

bem e o mal, o honesto e o desonesto, o certo e o errado, o agente público nunca poderá 

desprezar o elemento ético da sua conduta, complementa Meirelles (2011, p. 90). 

Tratando do princípio da moralidade administrativa no âmbito da Administração 

Pública, e deixando claro que o servidor não poderá nunca desprezar as questões éticas no que 

se refere ao seu comportamento, foram publicados os Decretos: nº 6.029/2007 instituindo o 

Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal e o de nº 1.171/1994 aprovando o 

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal. 
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2.2.4 Princípio da Publicidade 

 

Este Princípio impõe uma maior confiabilidade ao gestor público, pois se revela como 

uma ferramenta de controle tanto interno quanto externo. A publicidade dos atos 

administrativos leva o cidadão e à sociedade tomarem conhecimento das ações e das 

atividades que estão sendo desenvolvidas, proporcionando, assim, uma maior transparência 

dos atos do gestor.  

O Governo Federal também previu no inciso XXXIII do art. 5
o
, no inciso II do § 3

o
 do 

art. 37 e no § 2
o
 do art. 216 da Constituição Federal, quando garante a todas as pessoas o 

direito a receber informações dos órgãos públicos: 

 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 

 

Assim, regulamentou o acesso à informação através da Lei nº 12.527/2011 - Lei de 

Acesso à Informação. Esta Lei também corrobora quanto à questão da transparência e do 

sigilo das informações, quando, no seu Capítulo II, trata exclusivamente do Acesso à 

Informação e da sua Divulgação. 

Vale salientar que também dentro do Princípio da Publicidade encontra-se a Lei 

Complementar n.º 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual exige a 

publicação de relatórios de gestão fiscal de órgãos públicos. A publicidade é, portanto, 

requisito de eficácia e moralidade. 

No caso da avaliação de desempenho, é necessário assegurar aos avaliados as 

informações sobre sua própria avaliação. Assim, é preciso dar publicidade ao processo de 

avaliação de desempenho, como também motivar as decisões em relação a cada servidor 

avaliado, dando-lhe um feedback sobre o seu desenvolvimento e a necessidade ou não de 

melhoria.  

 

2.2.5 Princípio da Eficiência e da Eficácia 

 

O Princípio da Eficiência é o mais recente dos princípios constitucionais da 

Administração Pública brasileira. Foi instituído a partir da publicação da Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998 (EC 19/98). Objetiva levar a Administração Pública a um maior 
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aprimoramento na prestação dos serviços públicos, através da melhoria da qualidade dos 

serviços e com economia de despesas. 

 Meirelles (2011, p. 98) declara que ―o princípio da eficiência exige que a atividade 

administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional‖. 

 Este princípio parte de um modelo de administração pública gerencial, que tem como 

característica o controle por resultados e não por processos, que foi adotado no final do 

primeiro mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso, a partir da instituição do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Este Plano foi implementado pelo então Ministro 

da Administração e Reforma do Estado, Luís Carlos Bresser Pereira e tinha como objetivo 

orientar a política administrativa do governo FHC. 

Em suma, este princípio visa nortear o gestor público, por ocasião da realização de 

seus atos administrativos, da necessidade de presteza, eficácia, economicidade, efetividade e 

qualidade na prestação de serviço. 

Ressalta-se que as Leis n° 8078/90
7
 e 8987/95

8
 já determinavam que a Administração 

Pública devesse ser eficiente na prestação de serviços. 

A eficiência parte do pressuposto de que as ações têm que ser desenvolvidas, 

independente dos recursos que possuem, ou seja, as organizações públicas devem conseguir 

os melhores resultados, mesmo com os meios escassos de que dispõe e com o menor custo. 

Di Pietro (2013, p. 84) assegura que esse princípio tanto pode ter relação com o modo  

de atuação do agente público quanto ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a 

Administração Pública. Em ambos os casos espera-se alcançar o melhor desempenho e 

resultado na prestação do serviço público. 

Já o Princípio da Eficácia corresponde ao fato do individuo escolher o que é certo ou 

errado nas suas ações. A Eficácia também obedece ao atingimento das metas de acordo com 

os objetivos propostos pela organização. A inovação, a adaptação a mudanças e a 

aprendizagem organizacional apontam para a questão da eficácia no âmbito da administração 

pública federal. 

A avaliação de resultados quanto à eficácia está prevista no art. 74, inciso II da 

Constituição Federal, quando diz: 

 

                                                           
7
 Lei nº 8078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor. Inciso VII do Art. 4°: ―racionalização e melhoria dos 

serviços públicos‖ 
8
 Lei nº 8987/95 – Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos 

no art. 175 da Constituição Federal. § 1º do Art. 6º: ―Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas‖. 
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Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 

sistema de controle interno com a finalidade de:  

(...) 

 II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado. 

 

Para Drucker (1993), ―a eficiência consiste em fazer certas as coisas e a eficácia em 

fazer as coisas certas.‖ Assim, entende-se que para ser eficiente o individuo deve sempre 

pautar pela eficácia de suas ações. 

Considera-se, portanto que na administração pública a eficiência e a eficácia têm 

papéis fundamentais, pois ambas contribuem para a melhoria dos serviços públicos prestados 

à sociedade. Assim, pode-se dizer que a eficiência constitui-se na realização de trabalhos em 

que não sejam cometidos muitos erros, enquanto que a eficácia incide totalmente nos 

resultados. 

Ao trazer o princípio da eficiência para a questão da avaliação de desempenho pode-se 

fazer as seguintes considerações: 

 

 Para um indivíduo ingressar no serviço público é necessária a aprovação em concurso 

público. Ao assumir o cargo, obrigatoriamente terá que passar pelo estágio probatório 

por um período de três anos e, será submetido, a uma avaliação de desempenho, em 

que o dirigente o avaliará conforme previsto na Lei n° 8.112/90.  Esta avaliação levará 

o servidor a adquirir ou não a sua estabilidade.  Geralmente ela ocorre anualmente. 

Assim, durante esse período, o servidor deverá mostrar suas competências e sua 

eficiência no desenvolvimento das suas atividades. 

 O servidor público que já adquiriu estabilidade poderá perder o cargo em função de 

insuficiência de desempenho, porém, é assegurada ao servidor ampla defesa e também 

contraditório. 

 

O princípio da eficiência determina que a avaliação seja efetiva e que vise à melhoria e 

à qualidade dos serviços no exercício das funções públicas. Assim, serve como um balizador 

para avaliar tanto o desempenho do servidor, como para avaliar o desempenho dos serviços e 

da instituição como um todo. 
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2.2.6 Princípio da Ampla Defesa e Princípio do Contraditório. 

 

A ampla defesa desenvolve a ideia de possibilidade de utilização de todos os meios de 

provas e de recurso, ou seja, de todos os instrumentos previstos no direito para o exercício do 

direito de defesa. O contraditório encontra-se dentro da ampla defesa; é a opinião contrária 

daquela manifestada pela parte oposta da lide. 

Segundo Meirelles: 

 

A constituição não mais limita o contraditório e a ampla defesa aos processos 

administrativos (punitivos) em que haja acusados, mas estende as garantias a 

todos os processos administrativos, não punitivos e punitivos, ainda que neles 

não haja acusados, mas simplesmente litigantes. E – arremata a renomada autora 

– ―litigantes existem sempre que, num procedimento qualquer, surja um conflito 

de interesses‖ (2011, p. 105). 

 

Em qualquer situação que envolve processos referentes a tomadas de decisão, faz-se 

necessário à presença do contraditório, que é a capacidade de manifestar o próprio ponto de 

vista, diante de fatos, documentos ou conclusões de outrem. Ou seja, é a pessoa contestar a 

posição contrária. Através dele permite que ocorra a participação do cidadão, administrado ou 

servidor, e que se concretize um controle de abusos, apresentação de pontos de vista, 

conteúdo probatório e julgamento adequado. No caso da avaliação de desempenho, o 

contraditório se expressa na possibilidade de fazer surgir os diferentes interesses das pessoas 

envolvidas e também de confrontá-los adequadamente na presença do servidor avaliado, antes 

da decisão final, especialmente nos casos em que a avaliação for considerada insatisfatória. 

Aumentando assim a transparência administrativa, surgirá o princípio de equidade e justiça, 

promovendo o equilíbrio entre avaliador e avaliado, dando oportunidades de defesa iguais 

para ambos, sem interferências pessoais e com decisões claras e precisas. 

Fica claro, portanto, que, para o atingimento das finalidades e promoção da justiça 

social, é necessário o envolvimento de todos os que compõem o serviço público, 

desenvolvendo suas funções, sobretudo, de forma eficiente, com ética, transparência, 

responsabilidade, impessoalidade e justiça. Conclui-se, assim, que os indivíduos precisam de 

valores e princípios que orientem seu desempenho.  
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2.3 A ÉTICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

2.3.1 Ética e Justiça 

 

Aristóteles, como discípulo de Platão, buscava colocar em prática sua doutrina sobre 

justiça, além de relacionar a outras virtudes gregas, dessa forma, conduzia para o lado ético o 

comportamento do homem e procurava agir de forma justa, buscando regular a relação entre 

os homens com fundamento na igualdade.  Como dito por ele próprio: ―O homem, quando 

virtuoso, é o mais excelente dos animais; mas separado da lei e da justiça, é o pior de todos‖ 

(Ética à Nicômico, Política, I, 1, 1253a 47-48). 

Para Aristóteles (Ética à Nicômico, Livro V, p.91), a justiça é a ―disposição da alma 

que graças à qual elas dispõem a fazer o que é justo, a agir justamente e a desejar o que é 

justo; de maneira idêntica, já a injustiça é à disposição da alma graças à qual elas agem 

injustamente e desejam o que é injusto‖. Compreende-se, então, que a justiça seja a maior 

virtude, pois ela trata das questões morais em relação às pessoas. 

Em um conceito atual, a virtude é a ―disposição constante do espírito que nos induz 

exercer o bem e evitar o mal
9
‖. Assim, necessário se faz que o homem procure desenvolver os 

hábitos, comportamentos e as virtudes éticas que envolvem a vida pessoal, profissional e 

social. 

Nesse contexto, a regra de justiça consiste em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, ou seja, em tratar o outro de acordo como deve ser tratado: com 

seus direitos, necessidades, carências e possibilidades. Isso baseado na justiça que também 

querem para os mesmos. E, para agir corretamente, é de suma importância que reflita sempre 

o seguinte: o meu agir está contribuindo de alguma forma para a felicidade ou infelicidade do 

outro, para sua saúde ou doença, para que ele se sinta seguro ou amedrontado, valorizado ou 

diminuído?  

 É primordial que se busque sempre um bem comum à prática de uma conduta moral, 

pois, somente através dela é que se pode haver uma harmonia entre as relações sociais e 

individuais, ou seja, é pela prática ética que o homem poderá discernir sobre o que é justo e 

injusto e, dessa forma, fazer a escolha dos seus atos. Aristóteles (Ética à Nicômico, Livro V, 

p.104) diz: ―Sendo os atos justos e injustos aqueles que descrevemos, uma pessoa age 

                                                           
9
"virtude", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, publicado em 2008-2013, disponível em 

<http://www.priberam.pt/dlpo/virtude>. Acesso em: 04 nov. 2015. 
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injustamente ou justamente sempre que pratica tais atos voluntariamente; quando os pratica 

involuntariamente, ela não age injustamente nem justamente, a não ser de maneira acidental‖. 

 Pode-se dizer que a ética e a justiça são elementos fundamentais no processo de 

avaliação de desempenho, pois o avaliador deverá agir de forma correta, não permitindo 

interferências para não favorecer nem prejudicar as pessoas envolvidas. Muitas vezes, a 

conduta antiética gera perdas na eficiência e na produtividade da organização.  

 

2.3.2 A Ética no Serviço Público  

 

As diversas organizações públicas e privadas têm modificado sua postura frente às 

questões éticas, inclusive sua política em relação aos trabalhadores, ocupantes ou não de 

cargo de gestão. A postura ética, cada vez mais, é um requisito fundamental para a 

valorização do homem no mundo do trabalho, e isso tem se tornado o grande diferencial. 

Conforme Brow (1993, p.3), a ética deve ser o elemento principal no processo de 

tomada de decisão, pois auxiliará no julgamento do avaliador. 

As pessoas trazem consigo valores e princípios e tendem a usá-los em suas decisões 

diárias, seja na sua vida pessoal, no seu trabalho ou no meio social em que vivem, mas, para 

que isso se concretize de forma justa, é necessário que tomem por base os princípios mais 

básicos, que são a moral e a ética. E, o sucesso da organização e do profissional envolvido 

depende muito da tomada de decisão (SOUZA, 2009), como também a conduta interna dos 

indivíduos que, geralmente, advém de valores morais e éticos (LEME, 2014). 

A ética na gestão pública deve ser pautada, sobretudo, na transparência, na legalidade, 

no respeito à igualdade de oportunidades e na disseminação de certas atitudes. 

Como exemplo prático, dentro de uma organização, pode se fazer alusão à questão da 

avaliação de desempenho. Além da coerência de critérios e equidade na aplicação da mesma, 

é necessário que o avaliador aja dentro dos princípios éticos e da justiça. Constata-se, assim, 

que tanto as organizações quanto os indivíduos necessitam de valores e princípios para nortear 

sua atuação. O grande dilema, na verdade, é como a ética pode ser gerenciada nas 

organizações, principalmente no serviço público, pois, muitas vezes, o que dificulta são os 

conflitos de interesse ou o poder de influência ou amizade. 

Leandro (2009) faz menção a um artigo intitulado ―A Ética na Avaliação de 

Desempenho‖, da autora Patrícia Bispo (2004), que defende ―a avaliação de desempenho 

como uma importante ferramenta na gestão de pessoas. No entanto, é preciso que o processo 

seja conduzido de maneira correta e ética‖. Sendo assim, é inconcebível que a ética não seja o 
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componente principal na condução do processo de avaliação de desempenho, caso contrário, 

poderá trazer prejuízo para o individuo avaliado. 

Compreende-se, portanto, que a Ética e a Moral são os maiores valores do homem e, 

por ele ter livre arbítrio, torna-se também responsável, principalmente por que passa a ter a 

capacidade de distinguir entre o bem e o mal, o permitido e o proibido, o legítimo e o 

ilegítimo, o legal e o ilegal, o justo e o injusto e o privado e o público.  

Assim, no âmbito das organizações, o Código de Ética surgiu como forma de 

disciplinar o comportamento dos seus trabalhadores e estabelecer ferramentas de penalidade 

às infrações de comportamento cometidas, de forma mais rápida. No entanto, para que ele seja 

realmente eficiente, necessário se faz o comprometimento dos gestores e da participação de 

todos os outros trabalhadores no processo de construção do mesmo. Cada organização elabora 

seu código de ética de acordo com seus valores, sua cultura e seus conceitos. 

Weaver citado por Souza (2009, p.15) define o código de ética como um documento 

formal onde se estabelece os padrões morais para as condutas éticas numa organização. Já 

Paine, também citado por Souza (2009, p.15) considera como um instrumento qualquer da 

organização onde são estabelecidos valores de integridade ética que sirvam para nortear o 

comportamento e a tomada de decisão por parte dos funcionários. 

Em 1994 foi criado, através do Decreto n° 1.171, o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público do Poder Executivo Civil Federal. Tal documento teve por base o art. 37 da 

Constituição Federal e seu objetivo é nortear as ações dos servidores públicos dentro dos 

princípios éticos. Ele é dividido em três partes: a primeira contempla as regras deontológicas, 

onde se vê a finalidade, as coisas basilares que acompanham a conduta do servidor público; 

ou seja, princípios morais e éticos que deverão ser observados pelo servidor tanto na função 

do cargo ou fora dele; a segunda dos deveres e a terceira das vedações. Posteriormente aborda 

quanto aos dispositivos para a criação e o funcionamento de Comissões de Ética a serem 

instaladas em todos os órgãos diretos ou indiretos, da administração pública federal. 

Além da publicação do Decreto 1.171/94, também foi criada por meio do Decreto de 

26 de maio de 1999, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP), cujo 

trabalho consiste em estabelecer padrões éticos que garantam, por um lado, a confiança da 

sociedade nas instituições e, por outro, que seja capaz de conceder segurança para seus 

agentes públicos para exercerem suas funções de acordo com as normas éticas. A CEP tem 

por competência atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministros de 

Estado em matéria de ética pública. De acordo com o site oficial da Comissão de Ética 

Pública, a sua missão é ―zelar pelo cumprimento do Código de Conduta da Alta 
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Administração Federal, orientar as autoridades para que se conduzam de acordo com suas 

normas e impor assim o respeito no serviço público‖. 

No ano 2000, foi aprovado o Código de Conduta da Alta Administração que 

corresponde à obrigação moral das autoridades integrantes da Alta Administração Federal 

com o Chefe de Governo, adequando os padrões de comportamento ético, visando garantir, 

em todos os casos, a boa-fé e a transparência dos atos praticados na direção da coisa pública. 

Em 2007, através do Decreto n° 6.029, foi instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder 

Executivo Federal que objetiva promover atividades que dispõem sobre a conduta ética do 

Poder Executivo Federal, através de apoio ao desenvolvimento de políticas públicas e à 

instituição das Comissões de Ética Setoriais nos órgãos da administração pública federal. 

Cabe então ressaltar que, para os indivíduos de uma organização, a falta de 

transparência, de coerência e de verdade na condução de processos voltados para questões de 

pessoas, seja por parte das chefias, da equipe de trabalho ou dos gestores, traduz uma 

sensação de desconfiança, de desestímulo e de insatisfação, principalmente quando existe a 

questão de afinidade e estes não sabem distinguir a relação pessoal da relação profissional. 

 

2.3.3 A Ética na Avaliação de Desempenho 

 

A questão da ética vem assumindo grande relevância em todos os aspectos, 

principalmente em relação à tomada de decisões. No caso da avaliação de desempenho, o 

avaliador tem papel fundamental para a eficácia na realização desse processo. Ele precisa ter 

maturidade suficiente no momento de avaliar, pois o seu julgamento influenciará de forma 

positiva ou negativa na vida do individuo. 

Conforme cita Farah: 

 

Avaliação de desempenho é um julgamento, o que põe imediatamente a questão da 

justiça desse julgamento. E sendo a justiça um valor moral, segue-se que não será 

ética a avaliação de desempenho que não for justa, entendendo-se que uma avaliação 

será tanto mais justa quanto mais próxima do desempenho real do empregado estiver 

o desempenho medido. 

 

Muitas vezes a organização não possui um método eficaz para avaliar o desempenho 

das pessoas, o que tem causado atrito entre os atores envolvidos. É essencial que o avaliador 

use da verdade, descrevendo todos os fatos relativos à pessoa que está sendo avaliada; ou seja, 

deve especificar, principalmente, quais as dificuldades que ela está encontrando para 

desempenhar a sua função; em que pode ser melhorada; entre outras informações, dessa forma 
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a pessoa avaliada poderá aperfeiçoar as suas competências. Além do mais, a avaliação pode 

contribuir não só para a melhoria do desempenho, como também criar meios que possibilitem 

a aprendizagem de competências técnicas e comportamentais, inclusive descobrir o talento 

dos indivíduos. 

A relação entre avaliador e avaliado envolve tanto sentimentos quanto valores de 

ordem institucional e profissional. Por isso é fundamental que  ambos conheçam e entendam a 

complexidade dessa relação e dos fatores que influenciam esse processo.  

Pode-se dizer que a avaliação de desempenho vem contribuir para o conhecimento e 

entendimento, pois, através da interação entre os indivíduos e do conhecimento da 

organização é que se pode agir com justiça e equidade. Ressalta-se, no entanto, que sob o 

ponto de vista ético, a avaliação de desempenho não deveria ser baseada em princípios 

subjetivos, porém, o que se tem percebido, que isso é o que normalmente acontece no âmbito 

das organizações tanto públicas quanto privadas.  

Marras (2012, p. 79/80) listou cinco razões para implementar um processo de 

avaliação de desempenho dentro de uma organização: 

 

I) Identificar aqueles empregados que necessitam de aperfeiçoamento; 

II) Descobrir novos talentos na organização; 

III) Facilitar o autodesenvolvimento dos empregados; 

IV) Fornecer feedback aos empregados e, 

V) Subsidiar programas de mérito, promoções e transferências. 

 

Entende-se, portanto, que a identificação de cada item acima descrito só é possível 

com a contribuição do avaliador. É dele o papel de conhecer, identificar e avaliar o 

desempenho do indivíduo. 

O feedback é um instrumento de suma importância dentro desse processo, pois ele é 

capaz de amenizar insatisfações e sentimento de injustiça, e isso pode ser feito diariamente, de 

maneira informal. Infelizmente essa cultura não existe nas organizações. Muitos consideram 

um trabalho desgastante, principalmente quando a pessoa apresenta mais defeitos do que 

virtudes. E, muitas vezes, existe a preocupação de não se indispor com o seu colega. 

Para Souza (2009, p.57) é através do feedback que o individuo tem conhecimento dos 

seus erros e procura melhorar suas deficiências. Marras (2012) complementa que geralmente 

os problemas que surgem em decorrência do resultado da avaliação de desempenho são 

atribuídos ao avaliador quando, muitas vezes, assume atitudes inconscientes, ou seja, quando 

ele se deixa julgar sob impressão de uma qualidade, baseia-se em acontecimento recente; leva 

em conta características que não dizem respeito ao cargo, supervaloriza qualidades potenciais, 
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e também quando assume atitudes conscientes, quer dizer, quando toma alguma atitude 

sabendo o que pode causar ao avaliado, nesse caso, o avaliador tem a intenção de beneficiar 

ou prejudicar o individuo. 

Há de se considerar que uma avaliação de desempenho bem realizada causa grande 

impacto sobre os processos organizacionais. Para que isso aconteça, é imprescindível que o 

instrumento a ser utilizado tenha critérios claros e objetivos sobre o que se pretendem avaliar 

e que as informações extraídas possam, de fato, fornecer subsídios para o aperfeiçoamento do 

profissional que está sendo avaliada.  

O processo de avaliação de desempenho tem uma forte relação com a cultura 

organizacional, o que, muitas vezes, acaba por influenciar no desempenho e, 

consequentemente no resultado da avaliação (LEANDRO, 2009). Ou seja, nas organizações 

onde o avaliador não age corretamente e não avalia de forma justa e adequada, avaliando ―por 

cima‖ todas as pessoas: sejam as competentes, as descompromissadas, as incompetentes, entre 

outras, e dando a todas as mesmas notas ou notas máximas na avaliação, acaba por 

desenvolver um sentimento de injustiça, revolta, desmotivação, levando também à falta de 

compromisso e a diminuição da produtividade daquelas pessoas mais comprometidas e 

esforçadas. Dessa forma, necessário se faz que, numa avaliação de desempenho, os 

parâmetros também sejam alicerçados aos valores éticos (LEANDRO, 2009).  

Constata-se, assim, que é indispensável aos avaliadores o conhecimento de como 

executar a avaliação de desempenho, sem deixar de lado a questão do respeito à cidadania e 

sem admitir que ocorra o protecionismo ou o paternalismo, para que dessa forma alcance bons 

resultados e, principalmente torne a organização mais eficiente, com indivíduos mais 

motivados. Sabe-se que em decorrência de problemas de comunicação, muitas vezes os 

avaliados desconhecem como se dá o processo de avaliação. Por essa razão, o 

avaliador e avaliado deverão participar conjuntamente do referido processo, pois, através da 

troca de informações, poderão corrigir todas as distorções compreendidas pelo avaliador.  

Faz-se necessário, então, que os avaliadores ajam de forma ética, que sejam imparciais 

e tenham conhecimento das consequências que uma avaliação mal feita pode causar. Numa 

avaliação, deve-se considerar todo o contexto organizacional. Ressalta-se, no entanto, que os 

resultados da avaliação devem servir tanto para a melhoria do desempenho do servidor quanto 

da organização. 

 

 



34 

 

3 ABORDAGEM CONCEITUAL E HISTÓRICA SOBRE A AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO 

 

Só nos tornamos contemporâneos com uma base histórica 

 

 

O objetivo desse capítulo é discutir algumas teorias que alicerçam o presente estudo. 

Nele são abordados conceitos balizadores e a análise da avaliação de desempenho como 

ferramenta de gestão, a partir de um breve histórico sobre avaliação de desempenho e a 

avaliação de desempenho no serviço público, mais especificamente nas Instituições Federais 

de Ensino. 

 

3.1 CONCEITUANDO A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A de Gestão de Pessoas abarca um processo de planejamento, organização, liderança e 

controle de recursos, especialmente os recursos humanos, que é o principal ativo de uma 

organização, e tende a consentir que a organização como também seus trabalhadores 

alcancem seus objetivos tanto em nível individual quanto coletivo. 

França (2010, p. 3) explica que o panorama da gestão de pessoas nas organizações 

mudou do papel de atividades operacionais e legisladas para ações corporativas estratégicas. 

Essa mudança ocorreu em função da era digital e dos novos paradigmas na gestão 

organizacional. 

A gestão de pessoas tem sido considerada, segundo o autor supracitado (2010, p. 115), 

como uma das funções-chave para o desenvolvimento e implementação de respostas 

estratégicas para as pressões enfrentadas pelas organizações. Nesse caso, uma das principais 

competências da gestão de pessoas é o desenvolvimento de políticas que visem maximizar o 

desempenho do trabalhador. 

A maximização do desempenho também vai possibilitar que tanto a organização como 

também o trabalhador possam sempre melhorar continuamente. Essa melhoria contínua no 

âmbito das organizações busca, principalmente, a qualidade, seja na prestação de serviços ou 

no próprio desempenho. Nesse último entra a questão da avaliação de desempenho, que é um 

instrumento necessário para detectar as falhas ou as necessidades de melhoria tanto da 

organização quanto do indivíduo. À medida que são desenvolvidas políticas e procedimentos 

que visem melhorar o desempenho de cada indivíduo, implica que é preciso realizar ações de 
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verificação, pois, quando se planeja ou se organiza algo, é necessário avaliar para possíveis 

adequações. 

Uma das metas da avaliação de desempenho, segundo França (2010, p. 116) é 

diagnosticar e analisar o desempenho individual e grupal dos indivíduos, buscando a melhoria 

do seu desempenho como também o crescimento pessoal e profissional. Marras (2011, p. 166) 

considera a avaliação de desempenho como um instrumento valioso, visto que é através dela 

que se obtém o retorno do investimento visando o melhor desempenho do profissional. 

Avaliar é algo fundamental a todo ser humano e, avaliar pessoas é uma ação que 

ocorre diariamente na vida dos indivíduos, principalmente no ambiente de trabalho, onde as 

atitudes, comportamentos e desempenho são sempre observados tanto pelos colegas de 

trabalho como pela chefia. Assim, é possível considerar que a avaliação faz parte das relações 

interpessoais, visto que está presente em várias situações da vida, seja no trabalho, na 

sociedade, na família.  No entanto, nas organizações, as pessoas nem sempre foram 

consideradas importantes.  

A teoria das relações humanas teve sua origem a partir da experiência de Hawtorne
10

, 

quando os pesquisadores estudaram se os fatores materiais e humanos influenciavam sobre a 

produtividade das pessoas. Concluiu-se que a reação delas não se dava isoladamente e sim 

junto ao grupo, e que a melhoria das condições ambientais do trabalho apresentaram quanto à 

produtividade, resultados contraditórios. Havia um ambiente amistoso e sem pressões, na qual 

a conversa era permitida, o que aumentava a satisfação no trabalho. O nível de produção era 

resultado da integração social. Essa teoria deu origem a várias outras, dentre as quais a teoria 

comportamental, cujo foco era o behaviorismo
11

, ou seja, o comportamento organizacional, 

originando, assim, novos conceitos de motivação, liderança, administração participativa, 

treinamentos e a avaliação de desempenho.  

Mas, o que é avaliar? 

No dicionário Michaelis, avaliar significa calcular ou determinar o valor, o preço ou o 

merecimento de; reconhecer a grandeza, a intensidade, à força de; computar, orçar. Mas 

                                                           
10

 Num período de três anos (1927 a 1932), George Elton Mayo e seus colaboradores realizaram uma experiência 

em uma fábrica da Western Electric Company, situada em Chicago, no bairro Hawthorne com o objetivo de 

observar as possibilidades de certas circunstâncias físicas influenciarem nas condições de trabalho. Para isso, 

foram  selecionadas cinco operárias que trabalhavam na montagem de ―relays‖ telefônicos. Foram utilizados 

períodos irregulares de duração da experiência e, a cada período eram incorporadas mudanças nas condições de 

trabalho. A pesquisa também se estendeu ao estudo da fadiga, acidentes no trabalho, rotatividade do pessoal 

(turnover) e ao efeito das condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal. 
11

  Behaviorismo  – do termo inglês behaviour ou do americano behavior, significando conduta, comportamento 

– é um conceito generalizado que engloba as teorias sobre o comportamento, dentro da Psicologia. 

http://www.infoescola.com/psicologia/behaviorismo/
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também pode ser definido como um método onde se possam averiguar as competências e 

habilidades das pessoas visando sempre o processo de melhoria contínua.  

Para Haydt:  

 

(...) avaliar é, basicamente, comprovar se os resultados desejados foram alcançados,  

ou melhor dizendo, verificar até que ponto as metas previstas foram atingidas (...) os 

objetivos devem ser formulados claramente e de forma operacional, para que seja 

um guia na definição do que avaliar e na escolha e elaboração dos instrumentos mais 

adequados de avaliação (1988, p.21). 

 

De acordo com o Dicionário Michaellis ―desempenho‖ é o ato ou efeito de 

desempenhar (-se); desempenhamento; conjunto de características que permitem determinar o 

grau de eficiência e as possibilidades de operação de determinado veículo, motor, máquina 

etc; resgate do que estava empenhado; recuperação; modo de executar uma tarefa que terá, 

posteriormente, seu grau de eficiência submetido à análise e apreciação; cumprimento de 

obrigação ou promessa; qualidade da representação ou interpretação de um artista; 

manifestação da capacidade linguística na fala e na escrita real; performance. 

Assim sendo, é através dele que se pode observar analisar e avaliar a atuação das 

pessoas, ou seja, o que de fato elas fazem. Geralmente está relacionado ao alcance das metas 

da organização e pode ser medido em termos da competência de cada trabalhador diante de 

seu nível de contribuição. Também pode ser considerado como a conduta do trabalhador 

frente a uma perspectiva de um modelo de comportamento estabelecido pela organização, 

realizado de forma sistemática. É o grau de habilidade atingido por ele e que recebe 

informações em relação ao objetivo proposto.  

Bensassolli e Malvezzi (2013, p. 54) acreditam que uma das principais formas das 

pessoas contribuírem para o alcance dos objetivos da organização e dos próprios objetivos, é 

através do desempenho. 

São várias as definições de ―Desempenho‖, dentre as quais podemos citar: 

 

Quadro 1: Definições de Desempenho 

Houaiss (2001, p. 978) - Cumprimento de obrigação ou de promessa, execução; é maneira como atua ou se 

comporta um indivíduo em termo de eficiência, rendimento e atuação desejada ou 

observada de um trabalhador ou grupo na execução de uma tarefa, cujos resultados 

são posteriormente analisados para avaliar a necessidade de modificação ou 

melhoria (...); performance, atuação. 

Lucena(1995, p. 29) - Atuação do empregado em face de um cargo que ocupa na organização, cujo 

conteúdo especifica as responsabilidades, tarefas, desafios que lhes foram 

atribuídos. 

Bergamini e Beraldo 

(1988, p. 36)   

- Ação, atuação, comportamento. 

 

Leme (2015, p.12) - É o resgate por meio da avaliação para saber se os resultados foram alcançados.  

 

Borges & Mourão - É um conjunto de comportamento ou ações que exibimos em determinada 
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(2013, p.55) situações e dependem de nossa compreensão, tácita ou explícita, do que seja 

esperado. 

Decreto n° 5.825/2006
12

 - define como a ―execução de atividades e cumprimento de metas que devem ser 

previamente acordadas com o servidor entre o ocupante da carreira e a IFE, com 

vistas ao alcance de objetivos institucionais‖. 

Ferreira (1999) - Execução ou modo de executar um trabalho, atividade ou empreendimento, algo 

que exige competência prévia e/ou eficiência na execução. 

Cegala (2005) - Vincula-se ao empenho em alguma atividade ou trabalho, que se relaciona à 

apresentação de resultados específicos ou algum rendimento manifestado em torno 

de algo esperado. 

Eccles, (1991); Grote 

(2003); Starbuck (2005) 

- Atrela ao comportamento manifestado pelo indivíduo no exercício de suas 

responsabilidades e atribuições. 

Oliveira-Castro (1994) - Refere-se aos conhecimentos e habilidades aplicados ao contexto do cargo, à 

execução de uma obrigação ou tarefa, ou à maneira como atua ou se comporta um 

indivíduo em termos de eficiência, rendimento e atuação em relação a algo, 

resultando no atingimento da efetividade e resultados organizacionais. 

Toro (1996) - Refere-se ao empreendimento intencional pelo indivíduo em uma ação que é 

orientada pelo seu resultado, estando condicionado a um conjunto de fatores 

relacionados ao contexto de trabalho do indivíduo (condições sociais, culturais e 

relativas ao posto de trabalho). 

Pontes (2010); Grote 

(2003) 

- Relaciona-se à qualidade e quantidade de trabalho realizado, bem como ao custo e 

tempo dispendidos na sua execução, abrangendo fatores de eficiência e eficácia. 

Miller e Cardy (2000) - Não se distingue de produtividade, considerando que o resultado final de um 

trabalho se refere àquilo que o indivíduo produz na consecução de suas tarefas. 

Fonte: ARAÚJO, Gabriela, adaptado de Coelho Jr. 2009 

 

 

Percebe-se que as definições em relação ao desempenho convergem sempre para a 

questão da eficiência, conhecimentos, habilidades, cumprimento de missão ou metas, 

melhorias e resultados, itens fundamentais para o desenvolvimento tanto do profissional 

quanto da organização. 

O desempenho humano também está sujeito a outros meios de interação. Ele é o 

resultado do estado motivacional e do esforço que o trabalhador tem para realizar o trabalho e, 

consequentemente atingir os objetivos. O trabalho, segundo Bendassoli e Malvezzi (2013, 

p.56), é uma atividade direcionada – primeiro para o próprio indivíduo, depois, para um 

objeto e, finalmente, para os outros. Complementa que é também uma atividade orientada 

para um fim.  Os resultados atingidos, por sua vez, geram algum nível de satisfação pessoal, 

que podem realimentar, seja de forma positiva ou negativa uma motivação para um novo 

papel dentro da organização. A visão atual do desempenho é baseada em um sistema mais 

participativo, que abrange o desenvolvimento do próprio individuo, compreendendo assim as 

suas competências. 

Bensassolli e Malvezzi (2013, p. 57) acrescentam que existem diferenças importantes 

entre desempenho, resultado, eficiência e valor: 

                                                           
12

 Decreto n° 5.825/2006 - estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes 

do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei n° 11.091, de 12 de 

janeiro de 2005.   
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Quadro 2:Distinções conceituais entre desempenho, resultado, eficiência e produtividade 

Desempenho Comportamento ou ações orientadas pelo propósito de transformar a realidade. 

Foco no processo de produção do desempenho. 

Resultado Consequências dos comportamentos ou ações. 

Alterações provocadas no ambiente, em coisas ou pessoas. 

Eficiência Avaliação dos resultados do desempenho baseada em determinados padrões e critérios. 

Exemplos de critérios: tempo de produção ou resposta; quantidade de produtos gerados; 

qualidade de serviços, número de erros ou defeitos. 

Produtividade Razão entre eficiência e os custos dos insumos utilizados no processo de geração de 

resultados. 

Relação entre o que é produzido como resultados (outputs) e tudo aquilo que entra como 

insumo ao processo produtivo (inputs). 

Exemplos de outpus: valor das mercadorias ou dos serviços gerados (preço). 

Exemplos de inputs: custo de capital, mão de obra, equipes, materiais, esforço ou tempo 

investido no processo produtivo. 

Fonte: Adaptado pela autora (baseado BORGES & MOURÃO, 2013). 

 

 

A prática da avaliação de desempenho acontece há muito tempo, principalmente 

depois que se instituiu a relação de trabalho, ou seja, que uma pessoa passou a trabalhar para 

outra, as atividades desenvolvidas começaram a ser avaliadas.   

Foi a partir dos anos 1950 que se começou a ter enfoque à gestão de desempenho 

através da definição de modelos de avaliação Nessa época, o desempenho das pessoas era 

medido da mesma maneira como se media o desempenho de máquinas; o indivíduo deveria 

produzir o máximo possível em menor espaço de tempo. Os padrões de produtividade, tempo 

e qualidade é que determinavam as regras para alcançar a eficiência do processo de produção 

(DUTRA, 2014). Esse modelo era considerado como sistema de controle e de punição.            

Somente no início da década de 1980 é que a Administração de Recursos Humanos 

passou a destacar o alinhamento das políticas de pessoal aos objetivos estratégicos da 

empresa, focando a adaptabilidade e a flexibilidade como elementos essenciais. E esse 

processo é visto como parte indispensável dentro de uma organização. 

A avaliação de desempenho é executada considerando as expectativas instituídas pela 

administração das organizações tendo como foco os resultados alcançados pelo indivíduo e, é 

através dela que o gestor consegue identificar diversos pontos que necessitam de melhoria 

dentro da organização, como também tomar determinadas decisões. Dessa forma, torna-se  

uma importante ferramenta de gestão que, além de conhecer e medir o desempenho dos 

trabalhadores na organização, também estabelece um comparativo entre o desempenho 

desejado e o apresentado (MARRAS, 2012), ou seja, é através dela que se pode fazer  uma  

análise do comportamento do indivíduo como um todo,  incluindo sua postura profissional, 

seu conhecimento, sua relação interpessoal, etc. A finalidade principal de uma avaliação é o 
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reconhecimento do desempenho do indivíduo, visando a sua melhoria e, consequentemente, 

obter melhores resultados na organização. 

 Grote (2003, p.1) define a avaliação de desempenho como um ―sistema de gestão 

formal para avaliar a qualidade do desempenho de alguém em uma organização‖, no entanto, 

são utilizadas metodologias diferentes. Assim, faz-se necessário que seja trabalhada de forma 

sistemática a questão da avaliação (MARRAS, 2012), pois, através dela é possível 

acompanhar o desenvolvimento dos indivíduos que nelas desempenham suas atribuições. 

Corroborando com essa definição, Leandro (2009, p. 27) diz que a ―avaliação de desempenho 

é um processo que visa situar o indivíduo e a organização na qual se insere em relação ao seu 

nível de ajuste funcional e ao aproveitamento integral de suas potencialidades‖. Trata-se, 

portanto, de um instrumento de gestão, pois procura avaliar os indivíduos de acordo com as 

atividades exercidas, além do seu comportamento e das metas e dos resultados alcançados 

(MARRAS, 2012). 

O entendimento por parte de alguns autores diverge quanto à definição e conceitos 

sobre a avaliação de desempenho. No entanto, essa diversidade conceitual deriva de maneira 

distinta dos diversos aspectos teóricos, como também das condições práticas em que a 

avaliação de desempenho está inserida. 

Assim, a avaliação de desempenho humano deve ser vista e entendida como um 

poderoso meio de deliberar sobre as questões do cumprimento das ações e melhorar tanto a 

qualidade do trabalho quanto qualidade de vida nas organizações. Ela também deve ser 

estruturada visando avaliar e mensurar o desempenho e a potencialidade dos indivíduos, por 

isso precisa estar intimamente ligado ao processo de valorização e reconhecimento das 

pessoas (DUTRA, 2014). A ideia em si, entre outras coisas, é de certa forma, corrigir a 

conduta do mesmo quando não for tão eficiente; quando estiver abaixo do nível esperado, não 

podendo ser vista como um método burocrático e rotineiro de preenchimento de fichas e 

relatórios de avaliação.  

Para uma organização funcionar efetivamente, depende, principalmente, do 

desempenho dos trabalhadores, seja individualmente ou coletivamente. E, para que isso 

ocorra, cabe, então, à Gestão de Pessoas alinhar o objetivo do indivíduo dentro da organização 

com o objetivo da própria organização, o que não é tarefa fácil. O mais importante durante 

esse processo, é a forma de como ela será aplicada e como os resultados obtidos serão 

aprimorados e aplicados pela organização. 

 O Sistema de Avaliação de Desempenho também objetiva: propiciar um feedback; 

identificar competências; melhorar a comunicação entre as pessoas; obter informações 
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relevantes para a promoção dos empregados; provocar mudanças na cultura da empresa e 

buscar a melhoria continua (COSTA, 2007). Gerenciar pessoas é procurar ―trabalhar‖ 

pessoas, é fazer com que cada uma seja o administrador de si mesmo. Na verdade, o intuito é 

fazer com que todos os indivíduos da organização, independentemente de seu nível, 

sejam gerenciadores e não simplesmente executoras de tarefas, dessa forma, permite que eles 

próprios avaliem seu desempenho, medindo, comparando e corrigindo suas ações. Por isso  

gerenciar pessoas é uma tarefa muito complexa, de modo que é um grande desafio para as 

organizações. 

Esse sistema precisa ser entendido como uma metodologia que estabelece um conjunto 

de responsabilidades pela gestão de pessoas na organização e, mais especificamente pelo 

empenho, visando à melhoria do cumprimento das ações em que a área de recursos humanos 

gerencia, no entanto, seus principais personagens são, de fato, os indivíduos. 

Cabe ressaltar que esse papel de gerir o desempenho dos indivíduos não é apenas 

função da Gestão de Pessoas e sim dos líderes ou chefias, pois são eles que vêm observando e 

acompanhando o desempenho dos trabalhadores, além de responderem pelos papéis de 

planejar, liderar, facilitar, educar e acompanhar os resultados de sua equipe de trabalho 

(PONTES, 2010).  O autor complementa que é necessário estabelecer um acordo com os 

indivíduos de forma contínua, a depender dos resultados esperados pela organização, pois sem 

ela a organização não realiza seu planejamento ou suas estratégias. Corroborando com esse 

pensamento, Gil (2001) e Leandro (2009), asseguram que a avaliação de desempenho deve ser 

elaborada com objetivos bem claros, para que se possa dar o direcionamento adequado aos 

seus resultados. Continuando, Leandro afirma que: 

 

A clareza desses objetivos tende a melhorar o desempenho pessoal, promover os 

ajustes que sejam necessários ao desenvolvimento das funções; eliminar 

desperdícios com tarefas inúteis; gerar alterações funcionais necessárias, elevar a 

autoestima do trabalhador por meio de aproveitamento de suas reais possibilidades; 

diagnosticar necessidades de treinamento; e promover a melhoria da qualidade do 

desempenho de cada trabalhador e, consequentemente, de toda a equipe 

(LEANDRO, 2009, p.17). 

 

Deve-se deixar claro para o individuo que a avaliação não é uma ameaça ao seu 

emprego, ela não é um instrumento de punição e sim de melhoria, ou seja, é uma 

oportunidade de destacar as necessidades de mudanças em seu comportamento e atitudes, 

embora nem sempre isso ocorra, principalmente, nas organizações privadas. Dessa forma, 

torna-se um processo de ajuda principalmente ao próprio trabalhador, para se conhecer e se 

situar melhor no seu desempenho. Ela também pode estabelecer a possibilidade de 
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remanejamento de tarefas ou funções, com a finalidade de atender melhor aos perfis 

individuais.  

Quando bem utilizada, a avaliação de desempenho serve para analisar o quanto o 

indivíduo está rendendo e contribuindo com a empresa, se ele está de acordo com as 

expectativas e objetivos para o cargo.  Dessa forma, a avaliação visa, principalmente, 

melhorar a sua produtividade dentro da organização, e torná-lo mais qualificado para produzir 

com eficácia e eficiência. 

No caso do serviço público, a Lei 11.091/2005 define a avaliação do desempenho 

funcional dos servidores, como processo pedagógico, realizado mediante critérios objetivos 

decorrentes das metas institucionais, referenciadas no caráter coletivo do trabalho e nas 

expectativas dos usuários.  

No Decreto n° 5.825/06, a avaliação de desempenho é vista como instrumento 

gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos pelo servidor ou pela 

equipe de trabalho, mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, 

previamente pactuadas com a equipe de trabalho, considerando o padrão de qualidade de 

atendimento ao usuário definido pela IFE, com a finalidade de subsidiar a política de 

desenvolvimento institucional e do servidor. 

Uma das dificuldades do êxito da avaliação de desempenho para Resende (2000) 

citado por Leandro (2009, p.16), ―é por esta servir de apoio, principalmente às práticas 

salariais, enquanto a ênfase do apoio deveria ser dirigida para e o desenvolvimento de 

pessoal‖. E, uma das razões que leva a avaliação de desempenho ao fracasso é a falta de 

diálogo (feedback) entre avaliador e avaliado (DUTRA, 2014). 

Assim, a política de avaliação torna-se um fator de transformação das práticas diárias e 

do desenvolvimento de seus integrantes, demandando, dessa forma, um maior empenho de 

toda a organização. A avaliação de desempenho precisa ser vista como um produto nas 

relações sociais específicas de cada organização que agrupa. Se ela se dá apenas em função de 

pagamento de gratificação ou progressão, compreende-se a ocorrência de diversos problemas, 

inclusive conflitos organizacionais, pois o foco passa a ser apenas o ―incentivo salarial‖. 

No serviço público o resultado da avaliação vai mais além.  A Lei 11.091/2005 (§ 7
o
 

do art. 9º) condiciona a liberação do servidor para a realização de Mestrado e Doutorado ao 

resultado favorável na avaliação de desempenho. Dessa forma, é necessária que seja difundida 

uma nova postura administrativa e individual, pois as variáveis humanas têm papel 

fundamental em todo o processo. 
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3.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 

 

Com as mudanças de paradigmas, a área de Gestão de Pessoas passou a ser a principal 

personagem de transformação dentro da organização, pois deixou de ser um simples 

departamento de pessoal, que se preocupava apenas com os trabalhos burocráticos de folha de 

pagamento, cadastro, entre outros e passou a trabalhar também com o desenvolvimento e a 

qualidade de vida do trabalhador, valorizando-o enquanto profissional e ser humano.  

Além do mais, a avaliação de desempenho contribui para as ações do gestor, através 

da identificação dos pontos positivos e negativos dos trabalhadores, fornecendo dados para 

um diagnóstico e para elaboração de sua estratégia. É através da avaliação que se pode medir 

e verificar o desempenho e a produtividade do trabalhador. Por isso ela é uma das ferramentas 

mais eficazes para a gestão de pessoas. O seu objetivo é melhorar os resultados, ajudando os 

indivíduos a atingirem níveis de desempenho mais elevados, além de contribuir com o seu 

desenvolvimento e com a melhoria dos processos no âmbito da organização. Sendo assim, os 

indivíduos são tratados como partes que contribuem com seus conhecimentos, habilidades e 

aptidões para manter a harmonia e o funcionamento organizacional. Ela é uma atividade 

efetiva à gestão de pessoas, porque dela decorrem resultados importantes para a motivação e 

progressão na carreira dos indivíduos. Dessa forma a avaliação de desempenho tem sido 

considerada como uma importante ferramenta de gestão de pessoas. 

A gestão de pessoas é considerada como elemento principal para o desenvolvimento e 

implementação de resultados estratégicos diante das várias pressões enfrentadas pelas 

organizações. Nesse contexto, cada vez mais as atenções estão voltadas para a atuação do 

indivíduo, buscando identificar talentos, investindo na capacitação e indicando caminhos para 

o seu desenvolvimento. Assim, a avaliação serve como um dos mecanismos para 

transformações no âmbito funcional das organizações, podendo ser usada no sentido de 

averiguar deficiências e proporcionar políticas de desenvolvimento para o trabalhador, 

impulsionando o crescimento.  Ela resulta em três consequências importantes: a identificação 

de necessidades de qualificação, a determinação de potencial e a gestão de remuneração do 

funcionário.  A principal meta da avaliação de desempenho é diagnosticar e analisar o 

desempenho individual e grupal dos funcionários da organização, oportunizando o 

crescimento pessoal e profissional, e, consequentemente, a melhoria do desempenho e dos 

resultados para a organização. 

Fischer (2002, p. 154) afirma que ―a transformação organizacional só se efetiva com 

as pessoas, para as pessoas e através do envolvimento e do comprometimento das mesmas. 
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Portanto, a cultura da organização deve fundamentar na valorização do ser humano, de seu 

trabalho, da inteligência que ele aplica nesse trabalho e na geração de conhecimento 

organizacional advinda da inter-relação pessoas/saber/organização‖. Deste modo, fica claro 

que o fator humano é o principal elemento para o desenvolvimento estratégico e obtenção dos 

resultados no âmbito das organizações, mas, para que isso aconteça, é necessário que os 

indivíduos realizem bem suas funções e se sintam bem no seu local de trabalho e na 

realização das suas atividades. A satisfação com o trabalho geralmente é consequência do 

reconhecimento, elogio, feedback, boas relações interpessoais, entre outros, os quais acabam 

por motivá-los.  

Segundo Nassif (2008, p. 295), citado por Marras (2012, p.7), os principais objetivos 

de uma avaliação de desempenho são: 

 

- Definir o grau de contribuição de cada funcionário para a organização, 

considerando sua competência e seu desempenho; 

- Identificar os funcionários que se encontram acima ou abaixo da média do 

desempenho requerida pelo cargo; 

- Obter subsídios para redefinir o perfil requerido dos ocupantes dos cargos; 

- Obter subsídios para remuneração e promoção; e, 

- Obter subsídios para elaboração de planos de ação para desempenhos 

insatisfatórios. 

 

No serviço público, uma das mudanças que aconteceram na gestão de pessoas foi à 

implantação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), criada através do 

Decreto n° 5.707/2006, revogando o Decreto n° 2.794/1998. O Decreto nº 5.707/2006 

constitui um conjunto de diretrizes inovadoras para o desenvolvimento dos servidores 

públicos, no entanto não descreve os meios de operacionalização. Conforme seu Art. 3º, as 

Diretrizes da PNDP constituem-se em ações que visam incentivar e apoiar os servidores para 

atividades de capacitação e qualificação voltadas para o desenvolvimento das competências 

individuais e institucionais. 

 

3.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO BRASIL 

 

No Brasil, o processo de avaliação começa a ser difundido a partir de 1950, com 

incentivo ao processo de industrialização, que foi trazido pela indústria automobilística com 

um enfoque predominantemente fundamentado na administração científica, na qual a 

avaliação era empregada como forma de controlar e disciplinar a atuação dos trabalhadores 

em relação ao tempo, ao movimento e à produtividade. 
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Entre as décadas de 1950 e 1960, quando ocorreu o processo de industrialização e, na 

década de 1970, quando ocorreu o rápido desenvolvimento econômico, as organizações 

tiveram uma maior atenção para que se tornassem mais competitivas. Até o ano de 1980, a 

maioria das organizações/empresas que optaram por implantar a avaliação de desempenho, 

fez-nos apenas para análise das Competências Técnicas do indivíduo. A avaliação era 

unilateral, apenas o superior imediato avaliava o seu subordinado. Nesse período, a 

administração por objetivos (APO) ganhou espaço nas organizações e os resultados eram a 

principal finalidade. Esse modelo de avaliação causou alguns transtornos pela forma como era 

conduzida, pois os objetivos não eram definidos.  A partir de 1990 o foco tornou-se a 

avaliação por competência, onde os conhecimentos, habilidades, atitudes e outras aptidões ou 

características pessoais eram os critérios avaliados. A palavra competência surgiu quando 

McClelland propôs ―testar por competência, em vez de inteligência‖ (MARRAS, 2012). 

 Inicialmente o mercado considerava apenas as competências comportamentais, mas, 

segundo Leme (2015, p.22) o indivíduo deve ser avaliado como um todo e não apenas pelo 

seu comportamento. 

A avaliação de competências verifica o desempenho do profissional, relacionando-o 

com as competências ideais para o desenvolvimento de sua função e para o cumprimento dos 

objetivos organizacionais, ou seja, verifica-se a contribuição de cada trabalhador para a 

organização, mediante a qualidade do cumprimento das responsabilidades, destacando os 

pontos fortes e fracos e a suas potencialidades. Dessa forma, a avaliação de competências é, 

então, um método através do qual se registram dados referentes ao desempenho e 

conhecimentos em relação às competências requeridas pelo trabalhador. Essas competências 

são identificadas, à priori, pela organização, com o intuito do atendimento dos seus objetivos 

estratégicos. Esse modelo de avaliação é importante para as organizações que optaram pela 

gestão de pessoas por competências. Esse processo contribui para implantação de estratégias 

de mudanças através de programas que promovam o desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional. O indivíduo tem um papel ativo na sua avaliação e no seu desenvolvimento. 

Conforme a Comissão Técnica Nacional de Recursos Humanos da Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP) o mapeamento 

das competências deve ser dividido em três grupos: 

I. Conceituais (conhecimentos - conceitos e teorias que embasam as competências 

técnicas – informações, conceitos, ideias, experiências).  

II. Técnicas (habilidades - métodos e ferramentas específicas para determinada área de 

trabalho – saber fazer).  
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III. Interpessoais (atitudes – formas de agir e valores pessoais que permitem que as 

pessoas se comuniquem e interajam de forma eficaz). 

 

Alguns autores enumeram as competências mais importantes que são relacionados 

pelos indivíduos durante as atividades laborais, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
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Quadro 3: Fatores de Avaliação de Desempenho: competências mais importantes que são relacionados pelos indivíduos durante as atividades de trabalho 

 

 

 

Bitencourt (2001, p.77) 

 

I – formação,  

II – capacitação,  

III – ação,  

IV – articulação de recursos,  

V – resultados,  

VI – questionamento,  

VII - autodesenvolvimento e  

VIII – interação 

 

 

 

Boterf (1997, p. 103) 

 

I – Saber agir: saber o que e por que faz. Saber julgar e saber escolher;   

II – Saber mobilizar recursos: criar sinergia e mobilizar recursos e competências;  

III – Saber comunicar: compreender, trabalhar, transmitir informações e conhecimentos;  

IV – Saber aprender: trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais, saber desenvolver-se; 

V – Saber engajar-se e comprometer-se: saber empreender, assumir riscos. Comprometer-se;  

VI – Saber assumir responsabilidades: ser responsável, assumindo os riscos e consequências de suas ações e sendo, por isso, reconhecido; 

VII – Ter visão estratégica: conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente, identificando oportunidades e alternativas;  

VIII – Conhecimento teórico: entendimento, interdição, educação formal e continuada;  

IX – Conhecimentos sobre os procedimentos: saber como proceder. Educação formal e experiência profissional;  

X – Conhecimento empírico: saber como fazer. Experiência profissional;  

XI – Conhecimento social: saber como se comportar. Experiência social e profissional;  

XII – Conhecimento cognitivo: saber como lidar com a informação, saber como aprender. Educação formal e continuada, e experiência 

social e profissional. 

 

 

 

McClelland (1973) 

 

I – Orientação para resultados: age para melhoria da performance; realizar mais rápido e melhor; pensar em como melhorar produtos;  

II – Qualidade e ordem: minimiza erros e mantém alto padrão de qualidade; monitora dados e trabalho; 

III – Iniciativa: assume pessoalmente fazer mais do que o esperado sem que seja solicitado;  

IV – Busca de informações: busca de diferentes opiniões e investigação de fatos antes de tomar decisões;  

V – Compreensão interpessoal: interpreta e responde aos interesses dos outros reconhecendo suas limitações;  

VI – Orientação cliente-fornecedor: esforço para descobrir as necessidades dos clientes;  

VII – Impacto e influência: poder de influência e persuasão;  

VIII – Conhecimento organizacional: habilidade de identificar os verdadeiros tomadores de decisão que podem influenciá-lo;  

IX – Construção de relacionamentos: articula relacionamentos voltados ao alcance dos objetivos organizacionais;  
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X – Direção: capacidade de convencer e persuadir os outros para que se comprometam com seus desejos; XI – Cooperação e trabalho em 

equipe: intenção genuína em ser parte de uma equipe; disposto a participar e construir equipes;  

XII – Desenvolvimento de outros: foco no desenvolvimento e aprendizado de outros sem limitar-se a treinamentos formais oferecidos; dá 

feedback negativo e apoio comportamental;  

XIII – Liderança de equipe: intenção de assumir o papel principal do grupo; gerencia reuniões; estabelece agenda de objetivos e controle do 

tempo; protege o grupo e sua reputação;  

XIV – Competência técnica – expertise: motivação para usar e dividir conhecimento técnico; gosta de tarefas práticas e específicas;  

XV – Pensamento analítico: capacidade de dividir um problema complexo em partes simplificadas; entende prós e contras de uma decisão; 

realiza análises complexas em planos intangíveis de longo prazo;  

XVI – Pensamento sintético: percebe conexões entre situações não óbvias; tolerante à ambiguidade; 

XVII – Autocontrole: sabe lidar com tensões e controle de stress;  

XVIII – Autoconfiança: confiante em situações desafiadoras; lida construtivamente com erros;  

XIX – Comprometimento organizacional: alinha seus comportamentos ao alcance dos objetivos organizacionais;  

XX – Flexibilidade: facilidade de considerar diferentes pontos de vista e lidar com mudanças. 

 

 

 

Resende (2000) 

 

I – Domínio de determinados conhecimentos – competências técnicas;  

II – Aptidão mental – competências intelectuais;  

III – Mistura de conhecimento e capacidades intelectuais – competências cognitivas;  

IV – Capacidade de se relacionar – competências relacionais;  

V – Capacidade de participar de acontecimentos sociais – competências sociais e políticas;  

VI – Capacidade de aprender e ensinar – competências didático-pedagógicas;  

VII – Capacidade de utilizar técnicas metodológicas – competências metodológicas;  

VIII – Capacidade de influenciar pessoas – competências de liderança; 

IX – Capacidade de gerir uma organização – competências empresariais. 

 

 

Fleury (1999), e Albuquerque 

(2001) 

Marras (2012, p.44) 

 

I - Competências Técnicas Profissionais: específicas para uma operação, ocupação ou tarefa (desenho técnico, operação de um 

equipamento, finanças) 

II - Competências Sociais: saber ser, incluindo atitudes e comportamentos necessários para o relacionamento entre pessoas (comunicação, 

negociação, trabalho em equipe). 

III - Competências do Negócio: compreensão do negócio, seus objetivos, relações com o mercado, ambiente sócio político (conhecimento 

em negócio, planejamento, orientação para o cliente). 

 

 

Manual de Orientação para 

Gestão do Desempenho, 

elaborado pela Secretaria de 

 

Mínimos obrigatórios: 

I – Produtividade do trabalho, com base em parâmetros previamente estabelecidos de qualidade e produtividade; 

II – Conhecimento de métodos e técnicas necessárias para o desenvolvimento das atividades para o cargo efetivo na unidade de exercício; 
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Gestão Pública – SEGEP,  do 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG 

III – Trabalho em equipe; 

IV – Comprometimento com o trabalho e,  

V – Cumprimentos das normas e procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições do cargo. 

 

Opcionais: 

I – Qualidade técnica do trabalho 

II – Capacidade de autodesenvolvimento 

III – Capacidade de iniciativa 

IV – Relacionamento interpessoal, e 

V – Flexibilidade às mudanças 

 

Específicos: 

I – Cada órgão ou entidade poderá, ainda, incluir outros fatores que considerar adequados à avaliação de desempenho individual. (§ 2º do 

Art. 4º da Orientação Normativa nº 7/2011). 

Fonte:  Elaborado pela autora.   Adaptação de:  Educação, Gestão e Sociedade: revista da Faculdade Eça de Queirós, ISSN  2179-9636, Ano 5, número 17, fevereiro de 2015. 

www.faceq.edu.br/regs; GOMES, França Rodrigo e Manual de Orientação para Gestão do Desempenho, elaborado pela Secretaria de Gestão Pública – SEGEP, do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG  adaptado do Decreto nº 7.133/2010 e da Orientação Normativa nº 7/11.   
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Cada autor define as competências mais importantes de acordo com sua visão e seus 

valores sobre o assunto.  No entanto, observa-se uma similaridade nas definições de cada um.  

Os critérios das competências, quando bem trabalhados na avaliação de desempenho, 

conseguem identificar os potenciais dos funcionários, melhorar o desempenho do indivíduo e 

da equipe e a qualidade das relações dos funcionários e superiores, assim como estimulá-los a 

assumir a responsabilidade pela excelência dos resultados pessoais e organizacionais 

(GRAMIGNIA, 2002). 

 

3.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Foi a partir de 1930, no Governo de Getúlio Vargas, que a avaliação de desempenho 

foi implementada pela primeira vez na administração pública brasileira, objetivando 

modernizar a máquina pública, através da tentativa de instituir os princípios da meritocracia. 

E, para atingir esse objetivo, o então presidente utilizou alguns modelos importados da teoria 

da administração e que na época tinham ampla repercussão nos países desenvolvidos. Essa 

reforma administrativa buscava modernizar a administração de pessoas, de materiais, o 

orçamento e os procedimentos administrativos (COSTIN, 2010). 

Com a criação do Departamento de Administração do Serviço Público (DASP), no ano 

de 1938, o governo pretendia moralizar e melhorar a qualidade do serviço público e, tinha por 

finalidade, instrumentalizá-lo, promover o aperfeiçoamento dos recursos humanos do Estado 

e criar um sistema de avaliação dos servidores por mérito. Foi nesse período que o Governo 

Brasileiro passou a realizar as primeiras avaliações de desempenho dos servidores públicos 

federais e dos militares. 

A promulgação da Lei Federal nº 3.780, de 12 de junho de 1960
13

, implantou como 

critérios para promoção na carreira dos servidores (BRASIL, 1960, p. 8): ―pontualidade e 

assiduidade, capacidade e eficiência, espírito de colaboração, ética profissional e compreensão 

dos deveres, qualificação para o desempenho das atribuições de classe superior‖.  

A partir dos anos 1970, busca-se implantar sistemas de avaliação de desempenho que 

normatizasse por mérito e por tempo de serviço, vinculando a avaliação à remuneração ou ao 

desenvolvimento na carreira do serviço público federal. Outra tentativa de instituir a avaliação 

de desempenho foi publicada através do Decreto Federal n° 80.602, de 24 de outubro de 

                                                           
13

 A Lei n° 3.780, de 12 de junho de 1960 dispõe sobre a Classificação de Cargos do Serviço Civil do Poder 

Executivo, estabelece os vencimentos correspondentes e dá outras providências. 



50 
 

1977
14

, que sinaliza, no seu art. 5°, a progressão funcional e o desenvolvimento por mérito 

através da avaliação dos servidores realizada exclusivamente pelo julgamento da chefia. E, no 

seu art. 16, define que não haverá instrumento específico para essa avaliação, a qual será 

representada pelo resultado exclusivo do julgamento da chefia, em função do desempenho da 

unidade administrativa, explicitando a subjetividade do processo avaliativo na época, tendo 

sido revogado posteriormente pelo Decreto Federal nº 84.669, de 29 de abril de 1980
15

, que 

instituía critérios como: ―qualidade e quantidade do trabalho; iniciativa e cooperação, 

assiduidade e urbanidade; pontualidade e disciplina e antiguidade‖. De acordo com Santos e 

Cardoso (2001), foi durante o período de 1977 até a década de 1980 que os países precursores 

na implantação do modelo gerencial começaram a dar importância à avaliação de 

desempenho. No entanto, nos países em desenvolvimento, a avaliação de desempenho teve 

mais evidência devido às influências de organizações internacionais para a implementação de 

reformas no serviço público. 

Por ser um modelo autoritário, não tinha como recorrer do resultado do julgamento. O 

prazo do interstício para progressão e aumento por mérito era fixado em 18 meses. Durante a 

vigência do referido Decreto, que foi o período de três anos, a avaliação de desempenho não 

foi vinculada à promoção por antiguidade, mas somente por mérito. 

Este Decreto foi revogado pelo Decreto n° 84.669/1980, que alterou os conceitos. A 

partir dele a progressão passou a ser definida como progressão vertical e o aumento por 

mérito como progressão horizontal.  A ficha de avaliação passou a ser utilizada e era 

estruturada em cinco tópicos: iniciativa e cooperação; assiduidade e urbanidade; pontualidade 

e disciplina; e antiguidade. Porém a pontuação variava em cada item. 

Através da Lei n.º 7.596/87, o governo alterou os dispositivos do Decreto-lei nº 200, 

de 25 de fevereiro de 1967. Dentre as alterações, no Art. 3º, ficou estabelecido que as 

universidades e demais instituições federais de ensino superior, estruturadas sob a forma de 

autarquia ou de fundação pública, teriam um Plano Único de Classificação e Retribuição de 

Cargos e Empregos para o pessoal docente e para os servidores técnicos e administrativos, 

aprovado, em regulamento, pelo Poder Executivo, assegurado à observância do princípio da 

isonomia salarial e a uniformidade de critérios tanto para ingresso mediante concurso público 

de provas, ou de provas e títulos, quanto para a promoção e ascensão funcional, com 

                                                           
14

 O Decreto n° 80.602, de 24 de outubro de 1977, regulamenta a aplicação dos institutos da Progressão 

Funcional e do Aumento por Mérito, a que se referem a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o Decreto-

Lei nº 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, e dá outras providências. 
15

 O Decreto n° 84.699, de 29 de abril de 1980, regulamenta o instituto da progressão funcional a que se referem 

a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o Decreto-lei nº 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, e dá outras 

providências. 
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valorização do desempenho e da titulação do servidor.  Nesse mesmo ano, através do Decreto 

nº 94.664, foi aprovado o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos – 

PUCRCE. Dentre as medidas ficou estabelecido que a progressão funcional dos servidores 

técnico-administrativos e técnico-marítimos ocorreria por permanência no cargo ou emprego 

(tempo de serviço), mérito e por titulação e qualificação. 

Com base legal na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.112/90 e de outras 

legislações específicas sobre avaliação de desempenho, no âmbito federal passou a ser 

utilizada para aprovação em estágio probatório, progressão funcional, promoção e pagamento 

de gratificações de desempenho (BRASIL, 2009). Ressalta-se, assim, que foi ao final da 

década de 1990 que a administração pública percebeu a importância da gestão de pessoas na 

criação e sustentação de um diferencial competitivo. 

Para os servidores técnico-administrativos em Educação foi somente no governo do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que houve a estruturação do Plano de Carreira, através 

da Lei n° 11.091/2005, vinculando o desenvolvimento do servidor na carreira à progressão 

por capacitação profissional e à progressão por mérito. 

Um ano após a publicação da referida Lei, o governo federal publicou o Decreto nº 

5.707/06 instituindo a Política de Diretrizes para o Desenvolvimento da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional (PNDP), onde uma das suas finalidades é ―a 

adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo 

como referência o plano plurianual (Inciso III, Art. 1°)‖.  

Esse artigo e seus respectivos incisos firmam a intenção do governo na implementação 

de uma administração pública gerencial com vistas para gestão por competências. Dessa 

forma, considera-se que a avaliação do servidor também deve ser feita baseada nas 

competências adquiridas ao longo do período que ele desenvolveu suas atividades. 

Nesse mesmo ano, através do Decreto n° 5.825, foram definidas as diretrizes para 

elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativo em Educação (PDIPCCTAE), instituído pela Lei n° 11.091, de 12 de 

janeiro de 2005, em cada Instituição Federal de Ensino vinculada ao Ministério de Educação. 

A definição desse Plano de Desenvolvimento visa garantir dentre outros: 

 

(....) 

VIII - as condições institucionais para capacitação e avaliação que tornem viável a 

melhoria da qualidade na prestação de serviços, no cumprimento dos objetivos 

institucionais, o desenvolvimento das potencialidades dos ocupantes da carreira e 

sua realização profissional como cidadãos; 

(....) 



52 
 

IX - a avaliação de desempenho como um processo que contemple a avaliação 

realizada pela força de trabalho, pela equipe de trabalho e pela IFE e que terão o 

resultado acompanhado pela comunidade externa (Decreto 5.825/2006, Art.4º). 

 

O desenvolvimento permanente do servidor público é uma das finalidades da Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, instituída pelo Decreto 5.707/2006. Legitimando 

essa finalidade, Leme traz a definição de competências de Scott B, Parry: 

 

Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionadas, que 

afeta parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com seu 

desempenho, que pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento. 

(2014, p.3).  

 

Em 2008, foi publicada a Lei n° 11.784, que alinha os procedimentos de avaliação de 

desempenho de servidores Técnico-Administrativo em Educação - TAEs ao cumprimento de 

metas individuais e institucionais das organizações da Administração Pública Federa. Ou seja, 

a referida Lei instituiu a sistemática básica para avaliação de desempenho dos servidores da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, que deve ser composta por 

fatores que reflitam as competências do servidor aferidas no desempenho individual das 

tarefas e atividades a ele atribuídas. 

Através da Portaria nº 27 de 15 de janeiro de 2014, foi instituído o Plano Nacional de 

Desenvolvimento Profissional dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino 

vinculadas ao Ministério da Educação. O objetivo era promover, de forma complementar, 

condições para o desenvolvimento dos servidores integrantes do PCCTAE com vistas ao 

desenvolvimento profissional e da gestão nas Instituições Federais de Ensino.  

Conforme § 2° do art. 9° da Lei n° 11.091/2005, alterada pela Lei n° 11.784, a 

Progressão por Mérito Profissional deverá acontecer a cada 18 (dezoito) meses de efetivo 

exercício do servidor e que também o mesmo obtenha um bom resultado em programa de 

avaliação de desempenho. 

A Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012 altera remuneração do Plano de Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação. Hoje, a progressão por mérito incide um percentual 

de 3,8% sobre o vencimento básico. 
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3.5 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DAS  

COMPETÊNCIAS  

 

A gestão por competências surgiu na década de 1970 e se tornou uma das ferramentas 

mais modernas na área de pessoal e mais utilizada nas organizações tanto pública quanto 

privada, visando à eficiência e a eficácia dos serviços prestados. No Brasil, o termo 

―competência‖ só veio a ser abordado no final da década de 1990.  

Nas organizações, o termo competência refere-se aos indivíduos e está relacionada aos 

seguintes pilares: conhecimentos (C) – teóricos ou a formação acadêmica, as habilidades (H) 

– às práticas vivenciadas e ao domínio do conhecimento e as atitudes; é o que se utiliza dos 

conhecimentos no dia-a-dia; e (A) – as emoções, valores e sentimentos que os mesmos trazem 

consigo.; é o querer fazer (LEME, 2015). Para que as organizações atinjam seus objetivos e 

resultados, é imprescindível que os indivíduos desenvolvam as competências necessárias, 

sejam elas individuais ou organizacionais.  Dessa forma, a gestão por competências busca 

valorizar o que o trabalhador tem em termos de conhecimento, habilidades e atitudes, 

utilizando isso para resultados na organização. Marras (2012) acrescenta que é o 

comportamento do indivíduo que irá evidenciar os seus conhecimentos e habilidades 

influenciando no seu desempenho e consequentemente nos resultados esperados pela 

organização. 

Nas organizações públicas do Brasil, a Gestão por Competências ganhou um novo 

significado com a publicação do Decreto n° 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a 

política e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, além da regulamentação de dispositivos da Lei nº 8.112, de 

11 de dezembro de 1990.  

Tal Decreto indica vínculo entre as competências individuais a partir do Plano 

Plurianual e destaca, em seu artigo 5º, que o sistema de gestão por competências é um dos 

instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP).  Ele define gestão 

por competência como ―gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 

servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição‖. 

As diretrizes da PNDP são todas voltadas para a melhoria contínua do servidor através 

de realizações de cursos de capacitação e qualificação com vistas ao desenvolvimento das 

competências organizacionais e individuais.  
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Os indivíduos são valorizados na organização quando agregam valor para o meio. E 

essa agregação de valor ao conceito de competência não significa o individuo ter apenas um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas, mas sim, utilizá-los para dar 

respostas ao contexto em que está inserido, ou seja, a organização. Assim, a base do 

reconhecimento da diferenciação dos indivíduos no âmbito da organização é a agregação de 

valores. No entanto, mesmo que os indivíduos possuam conhecimentos, habilidades e 

atitudes, não significa dizer que elas vão agregar valor à organização (LEME, 2015). Denota 

que o individuo precisa de vários fatores para ser avaliado e não apenas uma avaliação técnica 

e comportamental. E isso é possível quando se mede o grau de complexidade e de 

responsabilidade e quando a organização passa a avaliar o indivíduo através das 

competências, pois, somente dessa forma ele visualizará o quanto este contribuiu para o 

desenvolvimento da mesma. 

Atualmente o que se tem percebido é que as competências do indivíduo são voltadas 

principalmente para a questão da ética, da iniciativa e do assumir responsabilidade perante as 

diversas situações com as quais se depara na vida profissional. Sendo assim, ele torna-se 

responsável pelas suas ações, pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento, pela sua 

capacitação e qualificação.  
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4 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo será apresentado o desenho metodológico da pesquisa e nele serão  

destacadas informações sobre o contexto da investigação, participantes, instrumentos 

utilizados, procedimentos realizados e a s técnicas previstas para análise dos dados obtidos. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A pesquisa sempre parte de um pressuposto, de uma dúvida, de um tipo de problema. 

Assim, ela pode ajudar a responder aos diversos questionamentos e encontrar as respostas aos 

problemas levantados.  

No presente trabalho foi utilizada como técnica a pesquisa documental, que trata da 

análise dos documentos internos das Instituições pesquisadas, tais como relatórios, 

normativos, resoluções, etc; 

Como estratégia, utilizou-se o estudo de caso (pesquisa de campo), que compreende 

abordagens específicas para coletas e análise de dados. Por ser um método quantitativo, 

permitiu estudar uma unidade em particular. Foi utilizado como instrumento um questionário 

juntos às Chefias, aos TAEs e aos setores de Gestão de Pessoas, de ambas as instituições, que 

trabalham com a avaliação de desempenho dos servidores.  

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A unidade estudada foi o IF SERTÃO-PE, e o trabalho propôs um estudo comparativo 

com o processo de avaliação de desempenho utilizado na UFRN.  

O IF SERTÃO-PE surgiu a partir da transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Petrolina (CEFET) Petrolina, tendo por base a Lei 11.892/2008, de 29 de 

dezembro de 2008. Assim, conforme o que preconiza o Parágrafo Único Art. 1º da referida 

Lei, os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, desde a formação inicial e continuada até a 

pós-graduação stricto sensu, porém são equiparadas às Universidades (§1º, Art 2º da Lei 

11.892/2008). 
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O quadro de pessoal efetivo no âmbito do IF SERTÃO-PE é composto por 837 

servidores, sendo que 379 são docentes do ensino básico, técnico e tecnológico - EBTT e 458 

são técnico-administrativos. 

Os cargos do Plano de Carreira dos servidores técnico-administrativos em educação 

são organizados em 5 (cinco) níveis de classificação, A, B, C, D e E, No IF SERTÃO-PE 

19,21% pertencem a Classe C; 45,42% pertencem a Classe D e 27,73% pertencem à Classe E;  

os demais pertencem às classes A e B. 

No que se refere ao tempo de serviço na instituição, 59,38% possui mais de três anos 

de efetivo exercício. 

 No caso da UFRN, a pesquisa foi desenvolvida apenas com o gestor que 

trabalha com a avaliação de desempenho. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, os sujeitos da pesquisa foram:   

- Os servidores técnico-administrativos em educação efetivos (avaliados), das classes 

C, D e E, que ingressaram na Instituição até o ano de 2012. 

- As chefias imediatas (avaliadores), que já participaram de processos de avaliação de 

desempenho.  

- Os responsáveis pelos setores de Gestão de Pessoas do IF SERTÃO e da UFRN, que 

trabalham com a avaliação de desempenho. 

O IF SERTÃO-PE é composto por oito unidades administrativo-acadêmicas: Reitoria, 

Campus Petrolina, Campus Petrolina Zona Rural, Campus Floresta, Campus Salgueiro, 

Campus Ouricuri, Campus Serra Talhada e Campus Santa Maria da Boa Vista.  

A abordagem juntos aos servidores (chefias e técnico-administrativos) do IF 

SERTÃO-PE foi através de e-mail explicando o objetivo da pesquisa, indicando o link para 

respondê-la e também anexando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Quanto aos dirigentes de Gestão de Pessoas que trabalham com a avaliação de 

desempenho, houve um contato prévio e posteriormente foi realizada uma entrevista com 

questionário semiestruturado. 

A pesquisa foi por conveniência, pois a população/amostra não foi escolhida por meio 

de um critério estatístico. Poderiam participar da pesquisa todo servidor que já havia realizado 

a avaliação de desempenho, seja como avaliador ou avaliado. No caso dos técnicos-

administrativos, somente os que tinham acima de três anos de efetivo exercício na instituição. 
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 Para o universo de 493 indivíduos, foram selecionados para realização da coleta de 

dados 241 membros dessa população (Chefias e TAEs), que atendiam aos critérios 

estabelecidos, quais sejam: os servidores não estarem estágio probatório e as chefias já terem 

participado do processo de avaliação de desempenho. Chegou-se a esse número utilizando 

filtro do relatório de servidores fornecido pela Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP.  Ao 

final da coleta foram totalizados 70 questionários respondidos pelos TAE’s e Chefias, ou seja, 

um retorno de 29,04%. A coleta de dados foi realizada por meio do envio de questionários 

para o e-mail dos servidores.  

Num total, cinquenta e três (24,77%) servidores técnico-administrativos participaram 

da pesquisa. Em relação às chefias, o número de servidores que ocupam função de confiança e 

que participam como avaliador no processo de avaliação de desempenho é de trinta e cinco, 

no entanto, nem todos puderam participar (22,86%) por estar há pouco tempo no cargo e 

ainda não ter realizado avaliação de desempenho. O número das chefias (48,57%) que 

participaram da referida pesquisa foi dezessete. 

Ressalta-se que 40,62% dos servidores técnico-administrativos não possui tempo de 

serviço para participar da pesquisa e 7,65% pertencem às classes A e B.  

 

4.4 INSTRUMENTO UTILIZADO 

 

O instrumento para coleta de dados foi um questionário.  

O número de perguntas do questionário aplicado para os servidores técnico-

administrativos foi de treze e para as chefias foi de catorze. Em ambos os questionários as 

perguntas eram abertas e fechadas. As alternativas de respostas das questões fechadas foram 

organizadas em escalas: muito pouco importante, pouco importante, importante, muito 

importante e muitíssimo importante.  

Os objetivos dos questionários eram identificar, através da percepção deles, para que 

serve uma avaliação de desempenho; se considera importante a avaliação de desempenho 

numa instituição de ensino; identificar quais as dificuldades enfrentadas durante o processo de 

avaliação de desempenho, qual a importância do mesmo para os TAEs,  qual a opinião quanto 

ao modelo adotado pelo IF SERTÃO-PE e quais critérios poderiam compor um formulário de 

avaliação. 

Para os gestores que trabalham com a avaliação de desempenho, o questionário 

continha onze perguntas abertas e teve como finalidade conhecer como ocorre o processo de 

avaliação de desempenho, quais os pontos fortes e fracos e as dificuldades enfrentadas 
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durante a realização do processo de avaliação de desempenho, se o modelo utilizado fornece 

subsídios para análise do servidor, quais os critérios poderiam compor um formulário de 

avaliação e se utilizam o modelo de gestão por competências.  

Os questionários foram construídos tendo por base os objetivos e todo o estudo 

pertinente ao assunto. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Visando o atingimento dos objetivos, na primeira etapa foi feita uma análise 

documental acerca das leis e dos decretos que dispõem sobre a questão da avaliação de 

desempenho no âmbito das instituições públicas de ensino como também, documentos 

institucionais, normativas internas ou Resoluções aprovadas no IF SERTÃO-PE e na UFRN e 

do modelo de avaliação de desempenho utilizado nas referidas instituições. Além disso, 

buscou-se outras informações junto à Diretoria de Gestão de Pessoas, que serviram de apoio 

para o desenvolvimento da pesquisa, também um contato prévio com os servidores e gestores 

explicando o objetivo do trabalho.  

A análise documental foi de fundamental importância, pois, após realizar uma 

retrospectiva acerca da legislação que fala sobre o tema, chegou-se à compreensão da 

importância da avaliação de desempenho para as instituições de ensino como também da 

necessidade da mesma definir e adequar as suas normas internas com base na legislação 

vigente. Foi a partir da análise documental que se tornou possível fazer o levantamento, a 

descrição e o estudo do modelo de avaliação de desempenho utilizado em ambas às 

instituições. 

A terceira etapa foi uma entrevista com os gestores de gestão de pessoas sobre os 

procedimentos da avaliação de desempenho na Instituição e posteriormente a aplicação do 

questionário. 

A última etapa foi à aplicação do questionário junto aos servidores (Chefias e TAEs), 

utilizando como ferramenta o programa Google drive, ofertada gratuitamente pelo pacote de 

aplicativos Google docs. Para que os servidores tivessem conhecimento e dessem sua 

contribuição, foi enviado e-mail a todos que atendiam aos critérios estabelecidos para 

participação da pesquisa, explicando o objetivo e a importância da colaboração, como 

também apresentando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. A aplicação 

dos questionários ocorreu no período de 1 a 31 de outubro de 2015. Posteriormente foi 

realizado o tratamento dos dados. 
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4.6 PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

A análise documental é a fase preliminar de um trabalho e visa à análise de um 

documento sob outro aspecto, diferente do original, objetivando alcançar o máximo de 

informação (aspecto quantitativo), com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo) 

(BARDIN, 2011).  

Primeiramente, foi realizada a descrição e análise do modelo de avaliação de 

desempenho utilizado em ambas as IFE’s. Posteriormente, foi feito o exame do questionário 

aplicado no Setor de Gestão de Pessoas que trabalha com a avaliação de desempenho. Os 

dados obtidos foram organizados em quadros comparativos. Para o tratamento estatístico 

desses dados foi utilizado o programa Microsoft Office Excel 2010 com a finalidade de 

analisar e interpretar a informação quantitativa. Como medida de tendência central foi 

utilizada a percentagem. No que se refere ao tratamento das respostas, foi empregada uma 

análise descritiva para estudar as variáveis e, efetuada uma análise de conteúdo. 

Para o tratamento dos dados da pesquisa, foi utilizada a análise de conteúdo, que, 

segundo Bardin (2011, p.37) é ―um conjunto de técnicas de análise das comunicações‖. Para o 

mesmo autor (p.36), ‖a técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo 

pretendidos tem de ser reinventada a cada momento, exceto para usos simples e 

generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da decodificação e de respostas a 

perguntas abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas.‖ 
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5 RESULTADOS 
 

 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos com a pesquisa. Primeiramente, 

baseado na pesquisa documental, serão expostos os modelos de avaliação de desempenho 

utilizados nas instituições pesquisadas e como se deu a gestão por competências em ambas as 

instituições. Para melhor compreensão, serão realizadas as descrições de cada objetivo 

específico e os respectivos procedimentos e análises. 

 

5.1 MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO VIGENTE NO IF SERTÃO - PE 

NOS SEUS ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS. 

 

Visando atingir esse objetivo foi realizada uma pesquisa documental com vista a 

conhecer o modelo de avaliação de desempenho utilizado na Instituição.  

O modelo de avaliação de desempenho utilizado pelo IF SERTÃO-PE possui quatro 

características ou critérios e quatro Indicadores de Desempenho, conforme descrição abaixo: 

1. Quantidade e Qualidade de Trabalho.  Nesse tópico os indicadores são: ultrapassa 

sempre a produção exigida; com frequência o trabalho é apresentado em ordem e com 

exatidão; executa o exigido; e, abaixo do exigido, executando lentamente seu trabalho. 

2. Iniciativa e Cooperação. Nesse tópico os indicadores são: coopera com o grupo na 

execução de trabalho, sempre sugerindo soluções para situações novas; às vezes 

colabora com o grupo sugerindo novas soluções; colabora com o grupo somente 

quando solicitado; e, não colabora com o grupo. 

3. Assiduidade e Pontualidade – Nesse tópico os indicadores são: é extremamente 

pontual e não falta ao trabalho; raramente chega atrasado ao trabalho e justifica; chega 

constantemente atrasado sem justificativa e, falta ao trabalho sem justificar sua 

ausência. 

4. Urbanidade e Relacionamento – Nesse tópico os indicadores são: apresenta grande 

facilidade no relacionamento com o público externo, membros do grupo de trabalho e 

demais servidores; apresenta relacionamento normal com o público externo, membros 

do grupo de trabalho e demais servidores; às vezes deixa a desejar no relacionamento 

com o público interno e externo e; cria problemas de relacionamento. 

 



61 
 

Esta avaliação é realizada apenas pela chefia, assim, o avaliador deverá marcar um 

indicador em cada característica e, ao final, anotar o total de pontos que o servidor fez. 

Os indicadores de desempenho são: 

A – Desempenho Ótimo = 25 pontos 

B – Desempenho Bom = 20 pontos 

C – Desempenho Regular = 15 pontos 

D – Desempenho Fraco = 10 pontos 

O servidor somente será aprovado se atingir no mínimo 50% do total dos pontos. 

 

5.2 MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO VIGENTE NA UFRN NOS SEUS 

ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS. 

 

Nesse objetivo, a pesquisa sobre o modelo de avaliação de desempenho da instituição 

foi realizada através do SIGRH. Também foi utilizada como referência a Resolução nº 

26/2006 - CONSAD. 

Na UFRN, o formulário vigente foi construído no ano de 2014 e é dividido em cinco 

itens. Cada item possui seus subitens e a análise de cada subitem varia conforme especificado 

abaixo. 

O primeiro item trata dos conhecimentos, e os indicadores dos subitens são: Atende, 

Atende parcialmente ou não atende.  

Os subitens são: 

- Conhecimento necessário ao desempenho de suas atividades; 

- Conhecimento necessário sobre o sistema que a Instituição utiliza (SIGRH, SIPAC, 

SIGPP, dentre outros); 

Existe um campo destinado às sugestões para capacitações quando o servidor 

necessitar. Esse item deverá ser preenchido caso o servidor, em algum subitem, for avaliado 

como ―atende parcialmente‖ ou ―não atende‖. 

O segundo item trata das Habilidades. Os indicadores dos subitens também são: 

Atende, Atende parcialmente ou não atende. 

Os subitens são: 

- Desenvolve as atividades sob sua responsabilidade; 

- Tem capacidade de organizar recursos, agenda e processos de trabalho de forma a 

manter a produtividade e pontualidade nas entregas assumidas; 
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- Faz as coisas certas na primeira vez, sem retrabalho, e dentro dos padrões exigidos 

para a atividade. 

O terceiro item corresponde às Metas. Os indicadores dos subitens também são: 

Atende, Atende parcialmente ou não atende. 

- Atingiu as metas planejadas com qualidade e dentro do prazo estipulado. 

O quarto item trata dos Comportamentos e Atitudes.  Os indicadores de Desempenho 

são: Apresenta, apresenta abaixo da expectativa e não apresenta. 

Os subitens são: 

- Satisfatório relacionamento interpessoal com a equipe de trabalho; 

- Respeito às diferenças e às diversas culturas, sem discriminação; 

- Satisfatório relacionamento com o público externo;  

- Satisfatório relacionamento com a chefia; 

- Pontualidade no trabalho; 

- Assiduidade no trabalho;  

- Capacidade de Identificar problemas e se oferecer de modo oportuno para ajudar; 

- Capacidade de identificar tarefas que pode desenvolver sem que seja solicitado; 

- Zelo e lisura no trato com os recursos públicos; 

 O quinto item trata dos Medidores de Desempenho. A avaliação se dá a partir das 

condições que interferem no desempenho, contribuindo ou não contribuindo. Os indicadores 

são: Contribui, Contribui parcialmente, não contribui, não houve. 

Os subitens são: 

- Planejamento do gestor junto aos servidores na construção e acompanhamento de 

suas atribuições e metas; 

- Oportunidade proporcionada pela gestão para a aplicação de seus conhecimentos e 

habilidades; 

- Condições das instalações físicas, equipamentos e material de expediente; 

Acrescenta-se a este item algumas perguntas, onde os indicadores são: sim ou não: 

- O servidor participou de atividade de capacitação com no mínimo 20 h? 

- O servidor participou de Comissão, Comitê, Projeto Institucional, Colegiado 

Superior, exerceu função sindical ou de fiscal de contratos no presente ano? 

- O servidor ocupa ou ocupou cargo de chefia no ano vigente? 

- O servidor ocupa ou ocupou função de Tutor no ano vigente? 

- O servidor é destaque na área em que atua, mostrando excelente iniciativa e sendo 

referência nos processos técnicos de sua unidade? 
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- Há um espaço para acrescentar outras informações que sejam relevantes. 

 Os indicadores de desempenho serão avaliados pelos conceitos ―insuficiente‖, ―abaixo 

do esperado‖, ―dentro do esperado‖ e ―acima do esperado‖, correspondentes aos valores de 1 

a 4, respectivamente. No tópico que trata das condições que interferem no desempenho, os 

mediadores de desempenho serão verificados através de uma escala de quatro níveis, 

expressos por valores de 1 a 4, onde seus extremos significam ―dificultou muito‖ e ―ajudou 

muito‖, respectivamente. Para o resultado geral da avaliação deverá ser calculado e tirada à 

média ponderada das avaliações parciais realizadas: 

 

 I – Auto avaliação - PESO = 1; 

 II - Avaliação pela chefia imediata - PESO = 1;  

 III - Avaliação pelos colaboradores - PESO = 2;  

IV - Avaliação pelos outros membros da equipe do mesmo nível hierárquico - PESO = 

2. 

 Os formulários de indicadores de desempenho referem-se aos resultados atingidos. Ao 

final, é gerado um Relatório Individual de Desempenho do Servidor, constando a nota das 

avaliações, onde a escala de pontuação é a seguinte: Insuficiente, Abaixo do esperado, Dentro 

do esperado e Acima do esperado.  

Para a auto avaliação, ainda acrescentam-se os mediadores avaliados: 

A. Relacionamento interpessoal 

B. Acompanhamento gerencial 

C. Condições de instalações físicas, equipamentos e material 

D. Conhecimento técnico 

E. Frequência e assiduidade ao trabalho 

 

5.3 A GESTÃO POR COMPETÊNCIA NAS INSTITUIÇÕES PESQUISADAS 

 

5.3.1 Gestão por Competência na UFRN  

 

A avaliação de desempenho dos servidores foi implantada em 1996. Antes dessa data, 

não existia avaliação de desempenho e as ascensões na carreira eram realizadas 

automaticamente, considerando apenas o tempo de serviço. Apenas os servidores em estágio 

probatório eram avaliados. A avaliação era por objetivos e, em 2008, a avaliação dos 

servidores passou por reformulação se voltando para avaliação com foco em competências. 
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O Sistema de Gestão por Competências (SGPC) da UFRN é decorrente de um trabalho 

coletivo desde a institucionalização do plano de carreira dos servidores técnico-

administrativos, em 2005. Foi desenvolvido para auxiliar a instituição na consolidação do 

processo de expansão e no alcance de objetivos e metas, a partir da identificação de 

competências institucionais, competências dos ambientes de atuação dos servidores técnico-

administrativos e competências comportamentais, além de estabelecer as diretrizes para o 

dimensionamento, a capacitação e a gestão de desempenho dos servidores técnico-

administrativos. 

No SGPC da UFRN, o servidor é idealizado como agente central do sistema, que 

possui competências individuais, atua em um ambiente organizacional e assume uma função 

estratégica para a instituição. As três dimensões do sistema perpassam todos os níveis e 

abrangem o dimensionamento, a capacitação e a avaliação de desempenho. 

A gestão por competências na UFRN teve inicio no ano de 2006, com a 

implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, estabelecido pelo 

Decreto nº 5.707/2006 e das diretrizes para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

desempenho, definidas pela Lei nº 11.091/2005, que instituiu o Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação.  

Em 23 de novembro de 2006, foi aprovada a Resolução nº 24 – CONSAD, que dispõe 

sobre o sistema de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em 

educação e dos docentes ocupantes de funções administrativas da UFRN, denominando, 

assim, ―Gestão do Desempenho Humano‖. Esse sistema se estrutura num processo contínuo e 

sistemático de descrição, análise e avaliação das atividades técnicas e administrativas 

desenvolvidas por servidores técnico-administrativos em educação e por docentes que atuam 

em funções administrativas. Seu desenvolvimento foi dividido em quatro etapas: 

planejamento, acompanhamento, registro e validação. No caso das etapas de 

acompanhamento e registro, são realizadas em três níveis organizacionais: operacional, tático 

e estratégico. 

A avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos da UFRN tem o 

foco nas competências. Para cada uma das competências são definidos indicadores que vão 

servir de parâmetro para a avaliação.  

Foram definidos três grupos de competências e um total de dezenove parâmetros: 

1 - Competência para resultados: Características que agregam valor e contribuem para 

o alcance dos resultados esperados pela instituição. 
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2- Competências Interpessoais: Características que indicam a maneira como o servidor 

se insere e se relaciona com o grupo de trabalho. 

3- Autogestão: Características do relacionamento do servidor consigo mesmo, que 

aparecem em suas atitudes e comportamentos e são um diferencial em seu desempenho 

funcional. 

Os parâmetros de avaliação para cada competência são assim descritos: 

 

Quadro 4: Definição das Competências pela UFRN 

Competências para Resultado Competências Interpessoais Competências de Autogestão 

 Flexibilidade e adaptação a 

mudanças 

 Qualidade do trabalho 

 Comprometimento 

 Aplicação do conhecimento 

técnico 

 Organização 

 Disciplina  

 Foco do cliente 

 Apresentação pessoal 

 Eficiência  

 Visão sistêmica 

 Iniciativa 

 Comunicação interpessoal 

 Relacionamento 

interpessoal 

 Trabalho em equipe 

 Equilíbrio emocional 

 

 Autoconhecimento 

 Autodesenvolvimento 

 Integridade 

 Perseverança 

 

Fonte: Adaptado pela autora 

 

Também é utilizada a avaliação gerencial pelo chefe superior. A primeira avaliação 

ocorreu em outubro de 2004 e, em 2008, houve a reformulação da avaliação, adotando a 

avaliação por competências. 

A avaliação é dividida em quatro etapas: Planejamento, Acompanhamento, Avaliação 

de Desempenho e Plano de Desenvolvimento. As competências são específicas para a atuação 

gerencial. 

São quatro grupos de competências, com um total de vinte e três parâmetros: 

1. Gestão do Negócio: características que agregam valor e contribuem para o 

desenvolvimento da instituição; 

2. Alcance de Resultados: resultado do trabalho do setor considerando a atividade 

gerencial somada à da equipe em consonância com o que se espera da área; 

3. Gestão de Pessoas: características que geram impacto nos processos e formas de 

trabalho com a equipe; e, 

4. Competências Interpessoais: Características que favorecem o relacionamento 

interpessoal no trabalho. 

Os parâmetros de avaliação para cada competência gerencial são assim descritos: 
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Quadro 5: Grupo de Competências para Avaliação Gerencial da UFRN 

Gestão do Negócio Alcance de Resultados Gestão de Pessoas Autogestão: 

- Inovação  

- Comunicação  

- Gerenciamento do 

Conhecimento 

- Aplicação do 

conhecimento técnico 

(Assistente) 

- Foco do cliente  

- Planejamento Operacional 

- Tomada de decisão 

- Visão Institucional 

- Visão Política 

- Visão estratégica 

 

- Qualidade do trabalho 

- Organização 

- Produtividade 

- Aplicação e economia 

dos recursos 

 

- Comunicação 

Interpessoal 

- Delegação 

- Coaching 

- Trabalho em equipe 

- Motivação 

- Administração de 

conflitos 

 

- Autodesenvolvimento 

- Integridade 

- Perseverança 

- Autoconhecimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Para o Assistente com função gerencial, acrescenta-se as ―Competências 

Interpessoais‖, características que favorecem o relacionamento interpessoal no trabalho. 

 

Quadro 6: Grupo de Competências para Assistente com Função Gerencial - UFRN 

Competências para avaliação: 

- Comunicação 

- Cooperação 

- Trabalho em Equipe 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

5.3.2 Gestão por Competências no IF SERTÃO-PE. 

 

Visando a atender a Lei nº 11.091/2005 e ao Decreto nº 5.707/2006 e a toda legislação 

complementar do Ministério da Educação e Resoluções da Comissão Nacional de Supervisão, 

foi aprovado no então Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina, através da 

Resolução do Conselho Diretor nº 10, de 29 de setembro de 2006, o Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação (PDIPCCTAE). 

Apesar de a referida Lei estipular um prazo para a implantação dos Programas de 

Dimensionamento das necessidades institucionais; de Capacitação e Aperfeiçoamento e de 

Avaliação de Desempenho, apenas no ano de 2010 o IF SERTÃO-PE, também em 

conformidade com o indicado nos Decretos 5.707/2006, 5.824/2006 e 5.825/2006 implantou o 

sistema de gestão por competências com abrangência em todas as suas unidades acadêmico-

administrativas. A dimensão ―Capacitação‖ foi definida como ponto de partida para alavancar 

as demais etapas do Sistema de Gestão por Competências no âmbito do IF SERTÃO-PE. 
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Dessa forma, foram levantadas as lacunas para a melhoria do desenvolvimento do servidor 

através de cursos de Capacitação. 

Assim, foi constituído um Grupo de Trabalho – GTGC, composto por servidores de 

cinco campi e da Reitoria, que tinha por a finalidade conceber e implantar um Sistema de 

Gestão por Competências na instituição. 

O trabalho foi delineado da seguinte forma:  

1. Análise Organizacional: Alinhamento das ações de educação corporativa com a 

estratégia organizacional (Mapeamento das competências em nível institucional, em 

consonância com a missão, visão, PDI, plano de metas entre outros documentos 

norteadores da estratégia);  

2. Análise de Tarefas: Mapeamento do conjunto de Conhecimentos, Habilidades e 

Atitudes – CHAs - necessários para que os indivíduos possam realizar adequadamente 

suas atividades. (Mapeamento dos ambientes organizacionais – setores – postos de 

trabalho);  

3. Análise Individual: voltada para a identificação dos indivíduos que necessitam de 

determinados conjuntos de CHAs, a fim de que possam aprimorar a execução de suas 

atividades no trabalho. 

Em nível Organizacional, o GTGC definiu as competências necessárias ao cumprimento 

de sua missão e ao alcance de sua visão: 

 

Quadro 7: Definição das Competências Institucionais do IF SERTÃO-PE  

INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

Conjunto de capacidades que possibilitem o investimento na criação, implementação, 

aperfeiçoamento de produtos, processos e serviços tecnologicamente novos, em prol do 

desenvolvimento regional, nacional e internacional, de forma sustentável. 

 

GESTÃO DA 

INCLUSÃO 

SOCIAL 

Conjunto de capacidades que viabilizem ações que venham a colaborar efetivamente no 

combate à exclusão, através de processos que possibilitem à inserção na sociedade, nos 

mercados consumidor e profissional e na vida sociopolítica de indivíduos que dela foram 

excluídos. 

 

Fonte: Plano de Capacitação do IF SERTÃO-PE 2011/2012. 

 

As Competências Comportamentais foram assim definidas: 

 

Quadro 8: Definição das Competências Comportamentais do IF SERTÃO-PE  

LIDERANÇA Habilidade para conduzir, coordenar e dirigir as ações das pessoas, para que atuem com 

excelência e motivação. 

 

CRIATIVIDADE Capacidade para pensar fora/além dos padrões estabelecidos. 

 

ABERTURA À 

INOVAÇÃO 

Não conceber prejulgamento na introdução de novas ações e/ou metodologias no ambiente 

de trabalho, colaborando para a eficácia das inovações. 

ÉTICA Conjunto de normas morais pelas quais o indivíduo deve orientar seu comportamento na 
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profissão que exerce. 

 

TRABALHO EM 

EQUIPE 

Capacidade de criação de esforço coletivo para desenvolver uma tarefa ou trabalho, que 

almeje um objetivo único, obtido pelo consenso/negociação. 

 

FLEXIBILIDADE Capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando 

adequadamente, de acordo com as exigências de cada situação em que estiver inserido. 

 

COMUNICAÇÃO Habilidade para verbalizar pensamentos e sentimentos; saber ouvir e responder 

adequadamente; perceber e interpretar comunicações não verbais e o clima do ambiente; 

capacidade para planejar e fazer comunicações orais e escritas. 

 

PENSAMENTO 

SISTÊMICO 

Capacidade de perceber a organização enquanto um todo e analisar as suas várias partes e a 

interação existente entre elas 

 

Fonte: Plano de Capacitação do IF SERTÃO-PE 2011/2012. 

 

As competências comportamentais e apoiadoras foram divididas em: 

1. Competências Gerais – destinadas a desenvolver um conjunto de competências 

fundamentais ou aquelas de que todos os servidores precisam dispor para realizar suas 

atividades. Estão subdividas em Apoiadoras e Comportamentais.  

2. Competências Específicas – destinadas a desenvolver um conjunto de competências 

que caracterizam as especificidades das unidades dos ambientes organizacionais do IF 

SERTÃO-PE.  

3. Competências Gerenciais: destinadas a desenvolver um conjunto de competências de  

gestão e  contribuir para a formação de  novas lideranças. 

4. Competências Docentes: destinadas a desenvolver um conjunto de competências 

voltadas aos docentes frente às novas demandas e tecnologias organizacionais. 

 

O IF SERTÃO-PE buscou, com a implantação da Gestão por Competências, provocar 

reflexões acerca da importância do papel do servidor público.  Dessa forma, estimou-se 

desenvolver maior agilidade organizacional, através de profissionais comprometidos e 

conscientes de que seus esforços retornarão através do crescimento pessoal, profissional e 

institucional.  

 

5.4 PONTOS FORTES E FRACOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA VISÃO 

DOS GESTORES DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS  

 

Inicialmente trataremos de fazer uma breve caracterização das pessoas lotadas no setor 

que trabalha com a avaliação de desempenho e que responderam à pesquisa. 



69 
 

Ambos os servidores que trabalham com a avaliação de desempenho são do sexo 

feminino, ocupam cargo técnico-administrativo e, em relação ao tempo de serviço, a do IF 

SERTÃO-PE possui dezoito anos e a da UFRN possui dois anos e seis meses.  

Ao ser perguntado como é realizada a avaliação de desempenho na instituição onde 

atua, obteve-se como respostas: 

 

Quadro 9: Como é realizada a Avaliação de Desempenho no IF SERTÃO  e na UFRN  

Servidor do IF SERTÃO-PE Servidor da UFRN 

É através de um formulário de avaliação que engloba 

quatro características 

É realizada anualmente através do Sistema Integrado 

de Recursos Humanos – SIGRH. 

Fonte: Pesquisa realizada com gestores da área de Gestão de Pessoas - 2015 

 

Ao solicitar que descrevessem o modelo de avaliação utilizado nas respectivas IFE’s, 

identificando os critérios avaliados, relataram: 

 
Quadro 10: Descrição do modelo de Avaliação de Desempenho do IF SERTÃO-PE e da UFRN 

Servidor do IF SERTÃO-PE Servidor da UFRN 

É utilizado formulário simples que aborda quatro 

características: quantidade e qualidade de trabalho; 

Iniciativa e cooperação; Assiduidade e Pontualidade e, 

Urbanidade e relacionamento, com quatro indicadores 

de desempenho: A, B, C e D, que indica desempenho 

ótimo, bom, regular e fraco, com as respectivas 

pontuações: 25, 20, 15 e 10. 

O atual modelo de avaliação de desempenho foi 

construído baseado no conceito de competências. 

Existem dois instrumentos de avaliação: um que avalia 

os servidores sem função gerencial e outro que avalia 

os servidores com função gerencial. Ambos estão 

organizados de modo a avaliar as seguintes dimensões: 

conhecimentos, habilidades, metas estipuladas e 

comportamentos e atitudes. A avaliação 360° só está 

presente na última dimensão. 

Fonte: Pesquisa realizada com chefias da área de Gestão de Pessoas - 2015 

 

No que se refere aos pontos fortes, fracos ou as dificuldades no processo de avaliação 

de desempenho: 

 
Quadro 11: Pontos fortes, fracos e/ou dificuldades  no processo de Avaliação de Desempenho 

Servidor do IF SERTÃO-PE Servidor da UFRN 

Pontos Fortes – Não consegue visualizar 

Pontos Fracos e/ou Dificuldades - as 

perguntas são fechadas e que o formulário é 

muito objetivo, sem espaço para discussão 

ou contribuição para melhorar as atividades 

funcionais do servidor. 

Pontos Fortes - São referentes à questão do questionário ser 

informatizado, a oportunidade das pessoas que trabalham nessa 

área em se qualificarem e a flexibilidade de realizar mudanças no 

instrumento de avaliação. 

Pontos Fracos e/ou Dificuldades - que a cultura organizacional é 

desfavorável; que existe desrespeito quanto ao cumprimento dos 

prazos estipulados para a realização da avaliação de desempenho; 

que a alta rotatividade dos gestores prejudica o processo; que há 

certa resistência dos servidores quando as avaliações são 

negativas. Consideram as seguintes dificuldades: equipe 

insuficiente para trabalhar com os dados da avaliação de 

desempenho; morosidade em efetivar mudanças; universo de 

avaliadores e avaliados muito grande; diversidade significativa 

dos ambientes de trabalho. 

Fonte: Pesquisa realizada com chefias da área de Gestão de Pessoas - 2015 
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Quanto à questão se utilizam a avaliação de desempenho com base nos critérios da 

gestão por competência: 

 
Quadro 12: Avaliação de desempenho com base nos critérios da gestão por competência 

Servidor do IF SERTÃO-PE Servidor da UFRN 

Não. O formulário aplicado não é suficiente para traçar 

o perfil comportamental e técnico dos servidores. 

- Sim.  Os instrumentos de avaliação de desempenho 

trabalham com competências amplas, que avaliam 

todos os servidores. 

Fonte: Pesquisa realizada com chefias da área de Gestão de Pessoas - 2015 

  

Ao perguntar como foram desenvolvidos os critérios da avaliação de desempenho da 

sua instituição: 

 
Quadro 13: Como foram desenvolvidos os critérios da avaliação de desempenho 

Servidor do IF SERTÃO-PE Servidor da UFRN 

Não soube informar, pois aquando iniciou o serviço na 

instituição o modelo já existia (a servidora foi 

redistribuída) 

Os critérios desenvolvidos para avaliação de 

desempenho foram pensados a partir do conceito de 

competências, de modo a atender o que orienta os 

órgãos de controle da instituição. 

Fonte: Pesquisa realizada com chefias da área de Gestão de Pessoas - 2015 

 

 Indagadas se consideram que o atual modelo de questionário de Avaliação de 

Desempenho utilizado pela Instituição consegue dar subsídios para uma real avaliação do 

desempenho do servidor, responderam: 

 
Quadro 14: Modelo atual de Avaliação de Desempenho consegue dar subsídios para uma real avaliação do 

desempenho do servidor  

Servidor do IF SERTÃO-PE Servidor da UFRN 

Não. A avaliação deveria servir para traçar o perfil 

comportamental e técnico dos servidores e alinhar ao 

perfil exigido pelos cargos, aproveitando o potencial 

individual de cada servidor e aperfeiçoando-o através 

das capacitações. 

O atual modelo consegue avaliar de modo mais 

equânime e coerente os servidores dessa instituição de 

ensino, tendo em vista que o instrumento está mais 

objetivo e claro em relação ao seu antecessor, no 

entanto, o atual modelo ainda apresenta muitas lacunas 

como: competências gerais para avaliar todos os 

servidores, independente da área que este atua. 

Fonte: Pesquisa realizada com chefias da área de Gestão de Pessoas - 2015 

 

Foi solicitado que as participantes opinassem que outros critérios também pudessem 

compor a avaliação de desempenho. Obteve-se como resposta: 

 
Quadro 15: Outros critérios para compor a avaliação de desempenho  

Servidor do IF SERTÃO-PE Servidor da UFRN 

Poderiam ser utilizados critérios com perguntas abertas 

e deveria ser realizado juntamente com os servidores 

do setor e em forma de diálogo. 

As metas deveriam ser personificadas de acordo com 

as atividades realizadas pelo servidor e que as 

competências deveriam ser pensadas de acordo com as 

atividades realizadas pelo servidor. 

Fonte: Pesquisa realizada com chefias da área de Gestão de Pessoas - 2015 
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Quanto à questão de quem participa do processo de avaliação de desempenho 

(avaliadores), disseram: 

 
Quadro 16: Quem participa do processo de avaliação de desempenho  

Servidor do IF SERTÃO-PE Servidor da UFRN 

Chefias imediatas: Diretores, Pró-Reitores, Reitor e 

alguns Coordenadores. 

São servidores técnico-administrativos e docentes que 

ocupam cargo de gestão, Equipe de trabalho e também 

tem a auto avaliação. 

Fonte: Pesquisa realizada com chefias da área de Gestão de Pessoas - 2015 

 

No que se refere à participação dos usuários na avaliação de desempenho e de como se 

dá o processo de escolha, responderam que: 

 

Quadro 17: Participação dos usuários no processo de avaliação de desempenho  

Servidor do IF SERTÃO-PE Servidor da UFRN 

Os servidores avaliados não participam da avaliação 

(preenchimento do formulário). 

Ainda estão planejando como irão incluir a avaliação 

dos usuários no processo de avaliação de desempenho. 

Fonte: Pesquisa realizada com chefias da área de Gestão de Pessoas - 2015 

 

Ao serem questionadas sobre o art. 10 do Decreto º 5.825/2006, que diz: ―Participarão 

do processo de avaliação todos os integrantes da equipe de trabalho e usuários, conforme 

estabelecido no parágrafo único‖. Foi solicitado que opinassem quanto a Avaliação de 

Desempenho também ser realizada pelos colegas de trabalho, usuários e o próprio servidor 

(auto avaliação), se dessa forma contribui ou dificulta o processo de Avaliação, a análise foi: 

 

Quadro 18: A participação dos usuários, colegas de trabalho e auto avaliação contribui ou dificulta o processo de 

Avaliação de Desempenho 

Servidor do IF SERTÃO-PE Servidor da UFRN 

Acredita que a participação de todos irá contribuir para 

melhorar o desempenho dos servidores por meio de 

uma construção de desempenho efetiva. 

Considera muito importante a participação de todos no 

processo de avaliação de desempenho, mas que a 

avaliação 360° não deve ser feita a partir de todas as 

dimensões avaliadas, apenas naquelas dimensões 

possíveis de serem observadas, como as atitudes. 

Fonte: Pesquisa realizada com chefias da área de Gestão de Pessoas - 2015 

 

Ao serem questionadas se houve avanços no que se refere à melhoria contínua do 

servidor e, consequentemente da organização a partir da instituição da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal, responderam: 

 

Quadro 19: Avanços ou melhoria contínua a partir da PNDP  

Servidor do IF SERTÃO-PE Servidor da UFRN 

Em parte sim, porque muitas instituições não aplicam a 

política, mas já é um grande progresso a existência 

dela. 

Embora não tenha muito conhecimento acerca desta 

política, considera positiva sua criação, tendo em vista 

que a mesma incentiva as sistemáticas e contínuas 

capacitações para os servidores públicos, o que 

certamente impacta no desempenho laboral dos 

mesmos. 

Fonte: Pesquisa realizada com chefias da área de Gestão de Pessoas - 2015 
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5.5 ENTENDIMENTO DAS CHEFIAS E DOS SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS DO IF SERTÃO-PE SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DO IF SERTÃO-PE 

 

Inicialmente será feita uma abordagem acerca de dados da pesquisa que são relevantes 

para o trabalho, apresentando o perfil dos respondentes. 

 

Em relação à categoria de ocupação dos cargos que participam do processo de 

avaliação de desempenho (Gráfico1), 58,82% (10) são docentes. Ressalta-se, no entanto, que 

os docentes pertencem aos Campi e estão temporariamente lotados na Reitoria. 

 

  Gráfico 1: Distribuição das chefias por categoria 

58,82%

41,18%

DOCENTES

TAEs

 
   Fonte: Dados coletados na pesquisa 2015 

 

O Plano de Carreira dos TAEs está dividido em cinco níveis de classificação: A, B, C, 

D e E. Essas cinco classes são conjuntos de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir 

de alguns requisitos, como escolaridade. Um dos critérios da pesquisa era que os servidores 

pertencessem às classes C, D ou E, assim sendo, 15,10% (08) dos TAEs que responderam ao 

questionário pertencem à classe C; 43,40% (23) pertencem à classe D e 41,50% (22) dos 

participantes da pesquisa pertencem à classe E (Gráfico 2).  
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  Gráfico 2: Distribuição por classe dos TAEs que responderam a pesquisa 

15,01

43,40
41,50

CLASSE C

CLASSE D

CLASSE E

 
  Fonte: Dados coletados na pesquisa 2015 

 

Dos respondentes, 70,59% (12) das chefias são do sexo masculino e 52,83% (28) dos 

TAE’s são do sexo feminino (Gráfico 3).  

 

   Gráfico 3: Distribuição  por  sexo  

CHEFIA TAE

70,59

47,17

29,41

52,83

MASCULINO

FEMININO

 
   Fonte: Dados coletados  na pesquisa 2015 
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Quanto ao grau de escolaridade das chefias 23,53% possuem doutorado, 47,05% 

possuem especialização, 23,53% possuem Mestrado e 5,89% possui Ensino Médio e, em 

relação aos TAE’s, 5,67% (possuem Ensino Médio, 13,20% possuem Graduação, 67,92% 

possuem Especialização e 13,20% possuem Mestrado (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4: Distribuição por  nível de escolaridade  

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 2015 

 

Em relação ao tempo de serviço dos TAE’s (Gráfico 5), 64,16% possuem entre 3 e 8 

anos; 3,77% possuem de 9 a 14 anos; 3,77% possuem de 15 a 20 anos e 28,30% possuem 

mais de 21 anos. O gráfico evidencia que nos últimos oito anos houve uma mudança no 

quadro permanente de servidores da unidade administrativa pesquisada. As razões para tal 

mudança se deram em razão da expansão da rede federal de ensino, na qual houve a 

contratação de novos servidores para preenchimento dos cargos nos novos Campi, além da 

reestruturação do quadro de pessoal dos campi antigos e Reitoria.  
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  Gráfico 5: Tempo de serviço dos servidores TAE's   

64,16

3,77 3,77

28,30

3 a 8 anos

9 a 14 anos

15 a 20 anos

Acima de 21 anos

   Fonte: Dados coletados na pesquisa 2015 

 
 

Serão descritos abaixo, o entendimento dos TAEs e das Chefias sobre o processo de 

avaliação de desempenho. 

Ao perguntar para que serve o processo de Avaliação de Desempenho dos servidores 

técnico-administrativos, 82,35% das chefias e 60,37%  dos TAEs responderam que é para 

verificar as habilidades e competências do servidor, visando a melhoria do seu desempenho e 

consequentemente da organização. Já 11,76% das chefias e 16,99% dos TAEs  responderam  

que é para avaliar como foi o desenvolvimento do servidor durante o interstício e 5,89% das 

chefias; 11,32% dos TAEs responderam  que é unicamente para progressão  funcional por 

mérito. A resposta para atender a Lei nº 11.091/2005 foi aceita por 11,32% dos TAEs 

(Gráfico 6). 
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Gráfico 6: Para que serve a avaliação de desempenho 

CHEFIAS TAES

82,35

60,37

11,76
16,99

5,89
11,32

Para verificar as habilidades e
competências do servidor, visando a
melhoria do seu desempenho e
consequentemente da organização

Para avaliar como foi o
desenvolvimento do servidor
durante o interstício

Unicamente para progressão
funcional por mérito

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 2015 

 

O desempenho individual no âmbito das organizações, sejam elas públicas ou 

privadas, tem sido valorizado a partir do desenvolvimento pessoal e profissional dos seus 

membros. Assim, acredita-se que o valor de uma avaliação numa instituição de ensino é igual 

a qualquer outra organização, pois parte-se do princípio de que a qualidade dos serviços 

oferecidos e os bons resultados são ocasionados a partir do bom desempenho profissional. 

Dessa forma, avaliar o desempenho dos servidores é procurar tornar o serviço prestado mais 

eficaz e qualificado. Nesse mesmo sentido, 58,82% das chefias e 66,03% dos TAEs 

responderam que consideram muitíssimo importantes (Gráfico 7) a Avaliação de Desempenho 

dos servidores técnico administrativos numa instituição de ensino.  

 

   Gráfico 7: Importância da avaliação de desempenho 

CHEFIA TAES

5,89
00 1,89

11,76 11,32

23,53
20,76
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66,03

Muito pouco importante
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Importante

Muito importante

Muitíssimo importante

 
   Fonte: Dados coletados na pesquisa 2015 
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Foi questionado às chefias e aos TAEs se acreditam que a Avaliação de Desempenho 

poderia contribuir para a valorização pessoal e profissional do servidor.  Tanto as chefias - 

52,95% quanto os TAEs, 54,72% consideram muitíssimo importante (Gráfico 8).  

 

     Gráfico 8: Avaliação de desempenho x valorização profissional 

CHEFIA TAES

0
3,77

0
1,89

29,41

11,32

17,64

28,30

52,95
54,72

Muito pouco importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Muitíssimo importante

      Fonte: Dados coletados na pesquisa 2015 

 

Foi questionado se acreditam que através da avaliação é possível melhorar o 

desempenho dos servidores na realização das atividades diárias, 41,18% das chefias e 49,05% 

dos TAEs consideram muitíssimo importantes (Gráfico 9). Ou seja, eles acreditam que a 

avaliação de desempenho pode contribuir para a melhoria das atividades dos servidores. 

Necessário se faz lembrar que essa melhoria das atividades diárias e de outras ações do 

individuo devem partir, primeiramente, da vontade ou do querer do individuo. É preciso que 

ele faça uma auto avaliação para identificar quais são os seus pontos fortes e fracos, as suas 

dificuldades, suas oportunidades de melhoria, seus erros e acertos para assim procurar 

melhorar no seu desempenho, pois, é através do autoconhecimento que se pode chegar ao 

sucesso profissional, através do reconhecimento e da valorização. 
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  Gráfico 9: Avaliação x melhoria do desempenho 
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  Fonte: Dados coletados na pesquisa 2015 

 

Complementando o questionamento acima foi solicitado que os respondentes 

justificassem a sua resposta no que se refere à possibilidade de melhoria de desempenho dos 

servidores na realização das atividades diárias após a avaliação. Das chefias entrevistadas, 

23,52% responderam que através da avaliação é possível identificar melhorias para 

capacitação/qualificação do indivíduo; 29,41% disseram que o individuo pode ser valorizado; 

58,81% consideram a avaliação de desempenho como instrumento de contribuição para 

melhoria das atividades; 11,76% acham que através da avaliação pode acontecer a relocação 

do individuo em outros ambientes de trabalho e 11,76% consideram que é apenas para 

cumprimento da legislação.  

 

Chefia C: ―Pessoas certas nos lugares certos" - Faz parte da gestão analisar tais 

trajetórias, buscar correções, incentivar boas iniciativas; desta forma a administração 

pública, o servidor e a sociedade serão beneficiadas. 

 

Chefia F: Quando a avaliação é feita sem interferências do meio, é um instrumento 

que poderá contribuir para melhoria do desempenho, não como fator único, pois, o 

que mais pesa é o interesse do servidor em contribuir da melhor forma para o 

serviço público. 

 

Chefia G: Sim, trata-se de um processo que pode auxiliar na identificação de 

necessidades de qualificação e consequentemente subsidiar a elaboração do plano 

institucional de capacitação, promovendo-se deste modo a melhoria do desempenho 

dos servidores. A avaliação pode também contribuir para a realocação do servidor, 

na medida em que forem identificadas afinidades com atividades correspondentes ao 

seu cargo em outros setores da instituição. Na verdade, esse é um processo contínuo. 
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Chefia P - É uma ferramenta que poderá servir de espelho não só para a instituição, 

mas também para o próprio servidor se auto avaliar e, a partir daí, investir em 

melhorias de seus serviços para alcançar a eficiência e a qualidade na prestação dos 

serviços. 

 

Chefia Q – Acredito, pois os servidores que desenvolvem suas atividades cumprem 

com as suas atribuições com fidelidade devem sim ter o reconhecimento, a 

valorização. Por outro lado aquele que deixa a desejar saberá que pelo fato de não 

ter cumprido com as suas atribuições e repercutiu em avaliação negativa, pode 

superar buscando empenho e consequentemente mudar o resultado dessa avaliação. 

 

Em relação aos TAEs, 18,87% não justificaram; 1,89% acha que através da avaliação 

pode acontecer a relocação do individuo em outros ambientes de trabalho; 9,43% consideram 

a avaliação de desempenho como instrumento de gestão; 16,98% acreditam que através da 

avaliação pode ocorrer a melhoria do desempenho e 22,64% acreditam que pode ocorrer 

possibilidade de melhoria e desenvolvimento de potencial; 3,77% disseram que pode existir a 

oportunidade de feedback,  já 11,32% responderam que através da avaliação é possível 

identificar melhorias para capacitação/qualificação do indivíduo; 9,43% disseram que  o 

individuo pode ser valorizado; 9,43% afirmaram que o modelo atual não contribui para a 

valorização do servidor e 9,43% consideram que a avaliação é apenas para atender a 

legislação. 

 

TAE 2 - Considero a avaliação de desempenho importante, pois, para o servidor traz 

a oportunidade de receber o feedback sobre seu desempenho, possibilitando a 

melhoria deste, e para a instituição cria a possibilidade de desenvolver o potencial de 

cada funcionário, e com isso, gerando melhores resultados organizacionais. 

 

TAE 6 - A avaliação de desempenho pode detectar os pontos fracos do servidor e 

encontrar pontos que ajude a encontrar forma de melhorar essa dificuldade.   

  

TAE 13 - Se a avaliação for aplicada com o método adequado, propósitos definidos 

e claros, operacionalização de caráter integrador, construtivo  e agregador,   o 

processo avaliativo dos servidores poderá ter efeito instrumentalizado de grande 

valor no  planejamento institucional. 

 

TAE 14 - A avaliação se situa no âmbito do diagnóstico. Cria um 'retrato' da 

dinâmica institucional e possibilita a identificação de focos de fragilidade e 

potencialidades. Dessa forma, o(a) gestor(a), tendo em mãos estas informações pode 

(re)direcionar ações ou criar outras, no sentido da manutenção da qualidade do 

serviço público. 

 

TAE 28 - Através da avaliação de desempenho objetiva, bem elaborada, pode ajuda 

a melhorar o desempenho do servidor, quando identifica sua real aptidão para o setor 

onde está lotado, suas limitações e com isso proporcionar ao mesmo capacitação ou 

mesmo mudança de setor. 

 

TAE 29 - Acredito que a avaliação de desempenho, sendo realizada de forma ampla 

e continuada, é a melhor ferramenta para mensurar as atividades desenvolvidas pelo 

servidor pelo como determinar o seu grau de competência a partir dos resultados. 
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TAE 32 - Quando os servidores se sentem valorizados e incentivados a buscar mais 

conhecimento sendo principalmente reconhecido pelas suas competências, quem 

ganha mais com essa valorização profissional é a instituição. 

 

TAE 41 - Sim, porque através desta avaliação será possível identificar se existe ou 

não a necessidade de capacitação ou orientação, para que o mesmo atenda de forma 

satisfatória as expectativas desejadas nas atividades. 

 

TAE 45 - É de suma importância para o servidor perceber que toda a sua dedicação 

é reconhecida e ser incentivado a continuar contribuindo com sua prestação de 

serviço. E caso a avaliação seja negativa, servirá de reflexão para analisar em que 

está errando e sanar o problema. 

 

Ao perguntar se sentiram melhoria no desempenho das atividades organizacionais do 

servidor lotado no setor após a realização da avaliação, 35,29% das Chefias e 32,08% dos 

TAEs responderam que acham pouquíssimo importante (Gráfico 10).  

 
   Gráfico 10: Melhoria do desempenho após a avaliação 
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  Fonte: Dados coletados na pesquisa 2015 

 

Ao pedir que justificassem quais as melhorias que ocorreram 41,18% das chefias e 

56,60% dos TAEs responderam que não perceberam melhoria alguma, pois, conforme 5,89% 

das chefias e 3,77% dos TAEs, da forma como vem ocorrendo, as avaliações só estão 

servindo para a progressão dos servidores. Isso é resultado da falta de feedback, segundo 

5,89% das chefias e 7,54% dos TAEs e do modelo adotado que não identifica as limitações;  

não dá margem para discussões visando desenvolver um trabalho de avaliação efetivo e não 

adota critérios de  avaliação para realmente melhorar o desempenho das atividades do 

servidor conforme 5,89% das chefias e 11,32% dos TAEs. No entanto, 17,64% das chefias e 



81 
 

26,41% dos TAEs responderam que conseguiram identificar a necessidade de melhorias no 

desempenho dos servidores, seja através da capacitação, do reconhecimento dos aspectos 

negativos da avaliação ou melhoria das atividades inerentes à função; 11,76% das Chefias e 

7,54% dos TAEs acreditam que houve melhoria nas atitudes comportamentais e no 

relacionamento interpessoal; 11,76% das Chefias e 9,43% dos TAEs estão sentindo os 

servidores mais motivados, com maior interesse em colaborar com a Instituição e 23,52% das 

Chefias e 9,43% dos TAEs não deram a resposta de acordo com a pergunta. Tem quem 

considere que a avaliação é meramente para o cumprimento legal.  

 

Chefia O – ―Só será possível melhorar o desempenho do servidor se a forma de 

avaliação sofrer uma alteração. O modelo utilizado não corresponde em análise na 

melhora do desempenho do servidor‖;  

 

Chefia D: Não houve melhoria relacionada à avaliação porque ela não identifica as 

limitações. Deve ser urgentemente ser revista. Muitas vezes a melhoria do 

desempenho parte do próprio servidor que faz uma auto avaliação e busca realizar 

capacitação. 

 

Chefia E: A aviação me fez compreender melhor a necessidade de sermos assíduos, 

pontuais e estarmos sempre nos capacitando a fim de acompanharmos a evolução do 

serviço. 

 

Chefia H: A avaliação de desempenho deve ser a principal ferramenta base para o 

desenvolvimento do servidor e, consequentemente, da instituição. Deve ser elemento 

básico para verificar as habilidades e competências do servidor, visando à melhoria 

do seu desempenho e consequentemente da organização. 

 

Chefia M - Concepção macro da instituição foi a minha maior vitória. Acredito que 

reconhecer as habilidades e fraquezas de meus colegas no desenvolvimento das 

tarefas institucionais e compreender que nosso trabalho é real que verdadeiramente 

somos servidores. 

 

TAE 25 – ―Da maneira que é feita atualmente, não.‖ 

 

TAE 34 - Se fosse feita como diz o decreto acima! Pena que nada disso acontece. 

 

TAE 35 - No caso do IF Sertão a avaliação de desempenho não contribui para a 

valorização pessoal e profissional por falta de feedback. Assim, a avaliação de 

desempenho torna bastante pontual. Uma vez que se analisa, geralmente, o momento 

em que estamos. Passamos 365 para ser avaliado num só dia. Diante disso, o que 

fizemos em 364 dias pode ser esquecido e apenas um dia lembrado. 

 

TAE 3 – Relacionamento com os demais colegas de trabalho; 

Estímulo e dedicação no desenvolvimento das atividades; 

Participação nos processos de desenvolvimento da Instituição. 

 

TAE 7 – Nenhuma, até porque em nenhum momento eu como avaliado fiquei 

sabendo o que deveria ser melhorado nas minhas atividades administrativas, e bem 

como, a Instituição não possibilitou do servidor o desenvolvimento dos pontos 

negativos no tangente a minha carreira profissional.  Resumindo, não houve um 

feedback entre o avaliado e avaliador para dirimir dúvidas e sugestões quanto a 

avaliação de desempenho do servidor. 
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TAE 16 – Apesar de considerar muito importante a avaliação de desempenho e 

acreditar que ela pode contribuir para o desenvolvimento do servidor, o formulário 

empregado no IFSERTÃO Pernambucano é muito limitado, sem margens para 

discussão e para desenvolver um trabalho de avaliação de fato. 

 

TAE 18 – Necessidade de continuar realizando as atividades com presteza, 

dedicação, iniciativa, responsabilidade e procurando fazer sempre melhor. 

 

TAE 21 – Impossível mensurar esses fatores e atribuir a avaliação. Considerando 

que a mesma como é realizada, fica  muito fragmentada. Não ocorre durante o 

processo e sim no final. É realizada de uma maneira muito isolada, apenas para 

atender uma exigência da lei e não adotando critérios de  avaliação para realmente 

melhorar o desempenho das atividades do servidor. 

 

TAE 28 – A avaliação atualmente feita na Instituição não proporciona uma visão 

real do desempenho do servidor e não contribui para melhorar o seu desempenho. 

 

TAE 44 - Não. Por que nunca houve um feedback dos pontos negativos ou positivos. 

Ou seja, uma preocupação maior para com o resultado final obtido. 

 

TAE 47 - A concepção do modelo atual de avaliação talvez não ofereça subsidio 

suficiente para uma avaliação eficaz. 

 

 

            Também se procurou saber se as amizades ou as indiferenças podem influenciar na 

avaliação de desempenho. 35,29% das chefias responderam que tal envolvimento é muito 

importante, enquanto que 50,94% dos TAEs marcaram muitíssimo importantes (Gráfico 11). 

 

  Gráfico 11: Influência das amizades ou indiferenças 
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  Fonte: Dados coletados na pesquisa 2015 
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A maneira como a chefia ou colegas de trabalho agem podem influenciar direta ou 

indiretamente no que se refere ao envolvimento, comprometimento ou motivação do 

subordinado quanto ao desenvolvimento de suas ações. Corroborando com esse pensamento 

temos as seguintes respostas: 

 

Chefia E: Um ambiente de trabalho harmonioso influencia muito no 

desenvolvimento das atividades administrativas. Muitos dos trabalhos que 

desenvolvemos no dia-a-dia precisam de uma integração da equipe. Sem o trabalho 

de equipe, o desempenho individual poderá não alcançar o nível de satisfação 

desejada. 

 

Chefia K – A criação de uma ambiência institucional positiva é salutar ao pleno 

funcionamento das ações institucionais. 

 

TAE 22 - Acredito que o clima organizacional pode interferir na avaliação, já que 

tornar o avaliado mais ou menos propenso a realização de atividades. 

 

A questão da afinidade tanto com os colegas quanto com a chefia acaba por influenciar 

no resultado da avaliação, pois, o que muitas vezes acontece, é que ninguém quer se indispor. 

Assim, a avaliação é realizada superficialmente, não levando em consideração aspectos 

importantes para a melhoria do desempenho humano e organizacional. Nesse ponto, o que de 

fato predomina é a questão da ética, ou seja, o avaliador deve agir profissionalmente. Tanto 

chefias como TAEs têm essa mesma opinião quando citam: 

 
Chefia D: Infelizmente o nosso serviço público esta impregnado do corporativismo e 

do ranço do patrimonialismo. 

 

Chefia H: As relações interpessoais influenciam substancialmente na avaliação de 

desempenho, dada à falta de profissionalismo em ambos os lados (avaliado e 

avaliador). Por um lado, o avaliado toma o mal resultado de forma pessoal, podendo 

impactar em sua motivação. Por outro lado, o avaliador também leva pelo lado 

pessoal ao não querer se indispor com o colega avaliado ou não causar desmotivação 

ao mesmo. 

 

Chefia Q - Esse é um quesito importante, pois na minha concepção a avaliação é 

imparcial. Por isso acredito que a mesma deve ser realizada por uma equipe que 

vivenciou aquele interstício - um contato direto com o avaliado, ou seja, a sua rotina 

de atividades diárias. 

 

TAE 16 - No serviço público o corporativismo é uma grande praga e a forma como 

são feitas as avaliações permite que influências de amizades ou indiferenças 

aconteçam. 

 

TAE 17 - Isso acontece quando não há ética e comprometimento com o serviço 

público. 

 

TAE 19 - Geralmente o avaliador para não se indispor com os colegas de trabalho 

acabam atribuindo as mesmas notas tanto para os que se dedicam como para aqueles 

que não se dedicam ao trabalho, assim, gera certa insatisfação e desestimulo. Por 

isso é necessário agir corretamente. 
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TAE 31 - Na verdade não era para influenciar. O que acontece é que os avaliadores 

ficam com receio de na avaliação ser sincero e terminam avaliando bem servidores 

que muitas vezes não desempenham tão bem seu papel. 

 

TAE 34 - Pessoas dedicadas à instituição recebem as mesmas notas que os que não 

vestem a camisa 

 

 TAE 36 - No atual processo de avaliação, onde somente a chefia imediata avalia, já 

ouvi queixas de colegas que disseram que foram prejudicados por conta de 

indiferenças pessoais com a chefia. 

 

TAE 38 - As afinidades ou os desapreços ainda influenciam nessas avaliações, como 

também a avaliação do avaliador. Já presenciei avaliador atribuindo nota igual ou 

inferior à sua porque não achava justo que seu subordinado recebesse nota maior. 

Então é importantíssimo que os avaliadores se desapeguem dessas questões 

sentimentais. 

 

TAE 40 - Sim. Em nossa instituição ainda muita servidores agem sem ética 

profissional (principalmente os gestores). O que também influencia é que muitas das 

vezes o servidor só é avaliado pelos seus últimos trabalhos, esquecendo toda 

atividade desenvolvida ao longo do interstício. Outro fator relevante é o 

desconhecimento pela chefia imediata (e a falta de interesse em conhecer) de muitas 

das atividades realizadas pelo servidor no dia a dia. Levando às vezes somente em 

consideração as atividades que tem maior visibilidade a nível institucional. 

 

Ao serem questionados se consideram que o atual instrumento de Avaliação de 

Desempenho utilizado pelo IF SERTÃO-PE consegue dar subsídios para uma real avaliação 

do desempenho do servidor, 29,41% das chefias consideram pouco importante e 37,73% dos 

TAEs consideram muito pouco importantes (Gráfico 12).  

 

  Gráfico 12: Análise do atual modelo da avaliação de desempenho do IF SERTÃO-PE 
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Ao justificarem a resposta acima, 82,35% das chefias e 86,79% dos TAEs consideram 

que o modelo de avaliação de desempenho do IF SERTÃO-PE não consegue dar subsídios 

para uma real análise do desempenho do servidor. Ratificando tais respostas, responderam: 

 

Chefia D: Totalmente desfocado da evolução da sociedade. Deve identificar os 

problemas e propor as soluções, como as capacitações dos servidores. 

 

Chefia G: O instrumento necessita ser aperfeiçoado no sentido de possibilitar uma 

melhor identificação dos aspectos considerados na justificativa do Item 5 deste 

questionário. 

 

Chefia H: A atual forma de avaliação no IF Sertão-PE é incapaz de detectar as 

limitações do servidor e as necessidades da instituição, pois, além de limitada em 

suas perguntas, se restringe à avaliação da chefia imediata, o que pode torná-la 

enviesada e, portanto, insignificante e incorreta. 

 

Chefia J - Como já havia opinado sobre tais quesitos de avaliação, acho que eles não 

trazem para o avaliador de forma precisa um dimensionamento da postura do 

servidor quanto à realização de suas atividades. 

 

Chefia K - O atual modelo aplicado não reflete integralmente as necessidades de 

avaliação do quadro de servidores/as. 

 

Chefia L - Considero a avaliação sucinta e que não abrange todos os pontos 

avaliativos de um servidor. 

 

Chefia M - Exatamente o que questionei anteriormente. O nosso modelo talvez não 

reflita de forma linear o que o servidor desempenhe. No atual contexto acredito que 

seja mais pensado para cumprir a legislação. 

 

Chefia N - Algumas perguntas são muito pessoais, bem como são questões bem 

generalizadas. 

 

Chefia O - A avaliação deveria ser mais bem estruturada. Não dá condições de 

realmente avaliar o trabalho do servidor. 

 

TAE 2 – Não, pois ele é muito sintetizado, precisando de melhorias e 

aperfeiçoamento adicionando outros aspectos a serem avaliados e até mesmo um 

quesito aberto para registrar outros possíveis aspectos importantes. 

 

TAE 3 - Embora consiga subsidiar a avaliação de desempenho do servidor, o atual 

modelo de questionário ainda não é o ideal. O processo de desenvolvimento da 

Instituição traz a necessidade de que também se desenvolvam os processos de 

avaliação de desempenho. 

 

TAE 4 - Porque é uma avaliação bastante falha e não dar subsídio para melhoria do 

desempenho do servidor. 

 

TAE 6 - Não, o modelo adotado é falho por que não analisa o real desempenho do 

servidor por ter cunho influenciável.   

 

TAE 9 - Não, uma vez que este processo, posteriormente, é arquivado e não  

utilizado para as suas finalidades de existência. 

 

TAE 13 - O atual modelo precisa ser revisado ou modificado na sua estrutura, 

definindo seu propósito e sua operacionalização, inclusive a priori, adotando um 

modelo avaliativo democrático e participativo, pois do modo atual, há apenas o 
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julgamento isolado da chefia imediata e assim, vejo como insuficiente enxergar 

subsídios confiáveis, tendo como base apenas um único olhar. 

 

TAE 19 - Não consegue fornecer informação alguma do  o servidor, por não possuir 

critérios que avaliem  de fato as suas  competências e/ou atribuições 

 

TAE 22 - Acredito que deve ser levado em conta mais fatores tais como atingimento 

da missão institucional, satisfação pessoal com o trabalho, riscos e benefícios das 

funções, melhor lotação de servidores em setores de acordo com seu perfil, etc. 

 

TAE 25 - A avaliação é feita de maneira unilateral pela chefia imediata, totalmente 

ultrapassada, principalmente pelo tipo de pergunta feito no questionário. 

 

TAE 28 - A avaliação atualmente feita na Instituição não proporciona uma visão real 

do desempenho do servidor e não contribui para melhorar o seu desempenho. 

 

TAE 30 - O atual questionário do IF Sertão-PE é muito superficial e acaba avaliando 

de forma também superficial. É preciso aprofundar mais as questões para que seja 

possível de fato nortear de fato o servidor avaliado. Outra questão é que, no caso de 

um servidor que não atenda (tecnicamente e profissionalmente) as necessidades da 

instituição, é quase impossível a não aprovação no estágio probatório através do 

atual formulário. 

 

TAE 35 - A avaliação de desempenho é utilizada, apenas, para cumprir o rito da 

legislação. Contudo a prática, infelizmente, não é aplicada. O gestor avalia o(a) 

servidor(a), mas não existe feedback (retorno), exemplo, explicar o motivo de não 

atingir  nota 5 (máxima). Não somos perfeitos, contudo o que poderíamos fazer para 

melhorar este item? A chefia imediata poderia na conversa, se assim, o servidor(a) 

quisesse esse retorno, sugerir ações para o servidor(a) melhorar em suas ações. Ou 

poderia ser analisado pela administração um profissional que poderia dar esse 

retorno. 

 

TAE 40 - Não representa uma avaliação real. Devem ser inseridos aspectos que a 

própria instituição reconheça e registre que não tem como avaliar o servidor por não 

oferecer condições de trabalho ao mesmo. Além disso, como um enfermeiro, por 

exemplo, pode ser avaliado por alguém que não é da área de saúde? Será que o 

avaliador tem competência legal e conhecimento para mensurar o trabalho desse 

profissional! Este é apenas um exemplo para mostrar que em alguns casos a chefia 

imediata não tem condição técnica realizar de forma efetiva e verdadeira o trabalho 

do servidor. 

 

TAE 41 Acredito que poucos subsídios, já que as questões abordadas ficam sujeitas 

a subjetividade do avaliador, ou seja, é visão ótica dele se você atenda ou não a 

determinados requisitos. 

 

TAE 42 - O modelo deixa a desejar, pois é "o ponto de vista" de um único olhar, que 

muitas vezes utilizamos o questionário de forma automática, para cumprir uma 

atribuição. 

 

TAE 47 - Acho que no modelo do questionário existente não permite uma avaliação 

real dos resultados obtidos pelo servidor ou equipe como instrumento de avaliação 

das atividades na gestão. 

 

TAE 50 - Deveriam rever esta avaliação para que ela fosse mais fidedigna, mais 

clara e objetiva. Que esta pudesse dar a real situação de quem foi avaliado e até 

algumas explicações dos avaliadores, quando necessárias, bem como uma diretriz 

para as verdadeiras necessidades da Instituição 
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             Ao solicitar que opinassem quanto aos critérios que deveriam compor a avaliação de 

desempenho, 11,76% das chefias não opinaram, porém, 11,76% disseram que os critérios 

deveriam ser mais claros e que fossem alinhados aos objetivos institucionais e 11,76% 

responderam que é importante que os colegas de trabalho, usuários e o próprio servidor 

participem do processo de avaliação de desempenho.  Já em relação aos TAEs, 20,75% 

responderam que é importante a participação dos colegas de trabalhos, dos usuários e do 

próprio servidor no processo de avaliação de desempenho e não ficar apenas a critério da 

chefia; 13,20% opinaram que no formulário de avaliação de desempenho do servidor deveria 

conter algum tópico que também avaliasse as condições de trabalho e se o servidor se 

identifica com as atividades do setor; 5,66% acham que deve ser dado o feedback aos 

servidores sobre o seu desempenho, o que de fato precisa ser melhorado; 20,75% fizeram 

algumas sugestões, mas não opinaram quanto aos critérios que deveriam constar no 

formulário de avaliação. 

Os critérios que mais foram citados, por ordem de pontuação foram: 

 

Quadro 20: Critérios para composição da avaliação de desempenho do IF SERTÃO-PE na percepção dos 

servidores 

CHEFIAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

I – Produtividade 

II - Interesse 

III -  Assiduidade 

IV - Comprometimento 

V - Responsabilidade 

VI - Relações Interpessoais 

VII - Pontualidade 

VIII - Conhecimento 

IX - Iniciativa 

X - Qualidade do trabalho 

XI - Interesse em se Aperfeiçoar 

XII - Zelo 

 

I – Assiduidade 

II - Relações Interpessoais 

III - Pontualidade 

IV - Comprometimento 

V - Cooperação/Colaboração 

VI - Trabalho em Equipe 

VII - Conhecimento 

VIII - Interesse em se Aperfeiçoar 

IX - Ética 

X - Iniciativa 

XI - Qualidade no trabalho 

XII - Criatividade 

XIII - Interesse 

XIV - Participação em Comissões 

XV - Produtividade 

XVI - Responsabilidade 

XVII - Zelo 

XVIII - Cumprimento de prazos 

XIX - Flexibilidade as mudanças 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 2015 

 

O Decreto 5.825/2006, no seu art. 10, especifica que ―Participarão do processo de 

avaliação todos os integrantes da equipe de trabalho e usuários, conforme estabelecido no 

parágrafo único‖. Sendo assim foi solicitado que opinassem a respeito do fato de a Avaliação 

de Desempenho também ser realizada pelos colegas de trabalho, usuários e pelo próprio 

servidor (auto-avaliação); 70,59% das chefias e 96,22% dos TAEs concordam que deva seguir 
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o estabelecido no referido Decreto, pois dessa forma, o processo deixaria de ser individual e 

passaria a ser mais democrático.  

 

Chefia H: Acho fundamental que a avaliação envolva essas três dimensões: setor, 

usuários e auto avaliação. Isso reduziria o agravamento de injustiças e o peso de 

avaliações tendenciosas, que levam em conta o lado pessoal. Tal fato também 

ajudaria o avaliador, tornando a sua avaliação mais profissional e ética. 

 

Chefia O - Acho que deveria ter estes três eixos, pois facilitaria a avaliação, como 

também seria mais justa. 

 

Chefia P - Fundamental para que a avaliação mostre o envolvimento do servidor no 

trabalho em equipe, se ter um feedback dos serviços que estão sendo prestados e até 

aonde o servidor consegue enxergar os resultados de seu trabalho. 

 

Chefia Q - Acho que deve seguir conforme o decreto, pois passa a ser mais real, haja 

vista que é uma avaliação de desempenho, logo quem deve avaliar é quem está 

diretamente vivenciando a rotina das atividades e serviços oferecidos pelo avaliado. 

 

TAE 1 - Revela uma forma de profissionalismo por parte dos colegas, demonstra a 

impessoalidade que deve existir no serviço público. 

 

TAE 3 - Parece mais acertado que realmente os colegas de trabalho e usuários 

também participem do processo de avaliação, pois são eles os diretamente 

envolvidos, seja exercendo diretamente o trabalho, seja recebendo a prestação 

daqueles serviços. 

 

TAE 4 - A avaliação feita por todos é mais rica por produzir diferentes informações 

vindas de todos os lados e podem funcionar no sentido de assegurar à adaptabilidade 

e o ajustamento do funcionário as várias demandas que ele recebe de seu ambiente 

de trabalho ou de seus parceiros. 

 

TAE 7 - Acho muito importante a participação de todos os membros do setor/ 

departamento durante a avaliação de desempenho, talvez trouxesse maior interação 

no processo de avaliação do servidor, com isso trazendo maior valorização e 

crescimento profissional para o servidor avaliado. 

 

TAE 13 - Um processo de caráter democrático tem suas dificuldades, mas nos 

tempos atuais de crescimento e expansão institucional, não há mais lugar para o 

modelo existente porque está defasado e inadequado. Observa-se que  desde 2006  o 

IFSERTÃO-PE está na contramão do Decreto citado, por não ter implementado de 

fato a lei. 

 

TAE 14 - De grande importância. Toda instituição que se enxerga como um 

organismo, que consegue perceber as interconexões entre os vários sujeitos e 

setores/núcleos não pode abrir mão de avaliações coletivas, pois a concentração do 

poder de avaliar nas mãos de uma única pessoa tende a distorcer não só o real 

sentido da avaliação, mas a provocar parcialidades prejudiciais. 

 

TAE 18 - Ótima oportunidade. Assim só vai fortalecer o trabalho coletivo e 

colaborativo, mas precisa ser trabalhada na instituição, a maturidade e a consciência 

de todos em relação a essa metodologia, pois dependendo da forma que for 

efetivada, pode gerar mal estar entre os colegas. 

 

TAE 27 - Concordo plenamente com o Decreto acima citado. O que estar precisando  

é a instituição colocar em pratica aquilo que esta escrito  no Decreto. Segundo os 

estudiosos no assunto, fala que esse é o melhor método de avaliação de desempenho 

do momento. 
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TAE 29 - Acredito que é a forma mais justa de se conseguir resultados mais 

abrangentes e justos, no que tange à avaliação do servidor. Eis um dos motivos que 

torna a atual avaliação de desempenho DO IF SERTÃO-PE uma mera formalidade. 

 

TAE 32 - Acredito no feedback, embora nem todos estão preparados a receber 

críticas, muitos acham as críticas são destrutivas, já penso que devemos nos 

conhecer e conhecer as pessoas ao nosso redor para filtrar se o que acham condizem 

com a realidade. 

 

Foi perguntado às chefias se eles encontram alguma dificuldade durante o processo de 

avaliação de desempenho. Algumas chefias deram mais de duas respostas. 17,64% 

responderam que não sentem dificuldade alguma; 17,64% consideram os critérios superficiais 

não oferecendo dados para real análise do desempenho do servidor; 23,52% acham o 

instrumento utilizado muito subjetivo, 23,52% acreditam que pelo fato de ser apenas o chefe 

quem avalia o servidor pode, muitas vezes, cometer injustiças, levando-o a insatisfação e 

17,64% não responderam claramente se sentem alguma dificuldade em avaliar o servidor e, 

5,89% disse que a principal dificuldade é ter que avaliar um servidor com pouco tempo que 

assumiu o cargo, pois não tem conhecimento suficiente para realizar a análise. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Com a intenção de atender ao objetivo geral e retomar as questões formuladas 

inicialmente, quais sejam: conhecer como ocorre o processo de Avaliação de Desempenho no 

IF SERTÃO-PE e na UFRN, se o modelo adotado pelo IF SERTÃO-PE oferece subsídios 

para uma real análise do desempenho dos servidores técnico-administrativos efetivos, 

segundo a percepção das chefias e dos próprios servidores e quais os aspectos positivos e 

negativos do processo de avaliação de desempenho das instituições pesquisadas, foi realizada 

uma análise documental junto às Instituições e também uma pesquisa de campo com as 

Chefias e TAEs do IF SERTÃO-PE e gestores responsáveis pela Avaliação de Desempenho 

de ambas as instituições. 

 Pôde-se observar que cada instituição já implantou a gestão por competências, no 

entanto, o modelo da avaliação de desempenho e o seu processo é conduzido de forma 

diferente.  

 Na UFRN a Gestão por Competências foi implantada em 2006 e as três dimensões do 

sistema perpassam todos os níveis e abrangem o dimensionamento, a capacitação e a 

avaliação de desempenho, conforme orienta a Lei nº 11.091/2005. O instrumento utilizado na 

referida instituição se aproxima do que preconiza o Decreto nº 5.707/2006, ou seja, a 

Avaliação de Desempenho é voltada para as Competências dos servidores. Esse modelo é 

utilizado desde 2008. As competências avaliadas são: Competências para Resultados, 

Competências Interpessoais e Competências de Autogestão. É um modelo descentralizado, 

pois, é realizada a auto avaliação, avaliação pela chefia imediata e pelos colegas de equipe. 

Também os servidores com função gerencial são avaliados. O processo é conduzido através 

de formulário eletrônico, ou seja, a avaliação de desempenho é realizada através do Sistema 

SIGRH. No entanto, segundo o gestor de Gestão de Pessoas, o modelo utilizado ainda precisa 

de ajustes no que se refere à melhoria na definição das competências. O gestor considera 

como fatores negativos nesse processo: cultura organizacional, desrespeito quanto ao 

cumprimento dos prazos, rotatividade dos gestores, resistência dos servidores, equipe 

insuficiente, diversidade de ambientes de trabalho e universo de avaliadores e avaliados, ou 

seja, é um quantitativo elevado para um número pequeno de servidores que trabalham com a 

avaliação. A nota mínima para obtenção do direito à progressão é 60%.  

No IF SERTÃO-PE A Gestão por Competência foi implantada em 2010, porém não se 

utiliza a Avaliação de Desempenho por Competências. Foi inserida apenas a dimensão 
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Capacitação. Para essa dimensão, as competências foram divididas em duas: Institucionais e 

Comportamentais. Os critérios de avaliação são os que são citados no Decreto Federal nº 

84.669, de 29 de abril de 1980, engloba apenas quatro características: Quantidade e qualidade 

do trabalho; Iniciativa e Cooperação; Assiduidade e Pontualidade e Urbanidade e 

relacionamento. Apenas a chefia imediata avalia o servidor, o que torna um modelo 

centralizador. O formulário é físico. A Diretoria de Gestão de Pessoas encaminha o processo 

de avaliação do servidor para que as chefias avaliem. O formulário é muito objetivo, sem 

espaço para discussão ou contribuição para melhorar as atividades funcionais do servidor. Ele 

não é suficiente para traçar o perfil comportamental e técnico dos servidores, muito menos 

avaliar o desempenho. Por ser um formulário simples, o gestor de Gestão de Pessoas não 

visualiza ponto forte no processo de avaliação de desempenho. Ele complementa que a grande 

dificuldade nesse processo é que o modelo utilizado atualmente não contribui em nada para 

uma melhor avaliação, deixando claro que existe a necessidade de uma modificação no 

formulário de avaliação de desempenho da referida instituição. Para ser aprovado, o servidor 

deve atingir no mínimo 50% dos pontos.  

Pôde ser observado também que em ambas as instituições não é dado o feedback  para 

que os servidores possam  melhorar enquanto agente público. Os respondentes consideram 

que a oportunidade de receber um retorno sobre seu desempenho, possibilita a sua melhoria 

enquanto servidor, e cria a possibilidade de desenvolver o potencial de cada um, e com isso, 

gera melhores resultados organizacionais. No entanto, de acordo com pesquisa realizada com 

servidores da PROGESP (UFRN), estes afirmaram que é necessária a implantação de uma 

política de avaliação de desempenho que faça a análise efetiva dos resultados, onde se 

trabalhe o feedback entre todos os atores envolvidos no processo de avaliação e que, de fato, o 

mérito seja avaliado de forma justa. Sabe-se que isso é um desafio para o gestor (CRUZ 

JUNIOR, 2015). 

Partindo para a questão ética, constatou-se que nem sempre os avaliadores conseguem 

separar o pessoal do profissional e ainda avaliam de forma superficial, muitas vezes 

permitindo que as amizades ou indiferenças influenciem na análise final.  Dessa forma, as 

atitudes e julgamento não correspondem a um processo ético, transparente e justo.  Na 

verdade, esse modelo utilizado no IF SERTÃO-PE é apenas o resultado da visão da chefia 

que muitas vezes avalia pessoas e não o desempenho ou que só realiza a avaliação para a 

progressão funcional por mérito, não levando em consideração o contexto geral. Na 

instituição há quem considere que as relações interpessoais influenciam substancialmente na 

avaliação de desempenho, dada à falta de profissionalismo em ambos os lados (avaliado e 
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avaliador). Isso porque, por um lado, o avaliado toma o mau resultado de forma pessoal, 

podendo impactar em sua motivação, e, por outro, o avaliador também leva pelo lado pessoal 

ao não querer se indispor com o colega avaliado ou não causar desmotivação ao mesmo, 

assim, acaba atribuindo as mesmas notas tanto para os que se dedicam como para aqueles que 

não se dedicam ao trabalho, gerando certa insatisfação e desestimulo.  

Por isso o papel do avaliador é de suma importância. Eles devem agir corretamente e  

imparcialmente. O que se tem percebido é que isso não ocorre de fato, pois, conforme 

depoimento de servidores, já houve queixas de colegas que disseram que foram prejudicados 

por conta de indiferenças pessoais com a chefia, além de o avaliador atribuir nota igual ou 

inferior à sua porque não achava justo que seu subordinado recebesse nota maior. Assim, na 

execução desse processo, é de grande importância a forma como o mesmo deverá ser 

conduzido, pois o seu resultado poderá fornecer informações relevantes para organização, 

através de identificação de problemas com as chefias, envolvimento nas atividades laborais e 

com a organização, adequação do profissional ao cargo ou ao ambiente organizacional, 

necessidade de treinamento, entre outros. 

Avaliar o desempenho eticamente é procurar fazer de fato a justiça, ou seja, é realizar 

o julgamento, a análise ou a avaliação abrangendo todo o contexto. E a avaliação de 

desempenho é uma das questões de atritos que geralmente suscitam desgaste entre as pessoas 

envolvidas. Assim, na execução desse processo, é de grande importância a forma como o 

mesmo deverá ser conduzido, pois o seu resultado poderá fornecer informações relevantes 

para organização, através de identificação de problemas com as chefias, envolvimento nas 

atividades laborais e com a organização, adequação do profissional ao cargo ou ao ambiente 

organizacional, necessidade de treinamento, entre outros. 

Tanto as chefias quanto os TAEs consideram a avaliação de desempenho como uma 

importante ferramenta de gestão, pois é através dela que será possível analisar o perfil de 

atuação dos servidores, verificar o grau de desenvolvimento e suas potencialidades, para 

poder adequá-las às exigências dos cargos, além disso, também podem ser identificadas as 

habilidades e as competências que não são adequadas e assim desenvolver programas de 

melhorias, através de capacitações. O desempenho do servidor é observado durante o 

interstício da avaliação, que segundo a Lei nº 11.091/2005, deverá acontecer a cada dezoito 

meses. Outra consideração a fazer é que a avaliação serve de subsídio para os gestores e 

demais colegas de trabalho para analisar em conjunto a respeito do desempenho e dos 

resultados obtidos, ou seja, ela refere-se principalmente ao fato de conduzir com eficiência e 

eficácia uma gestão orientada para estratégias e resultados. Na pesquisa, teve quem 
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ponderasse que quando a avaliação é feita sem interferências do meio, ela passa a ser um 

instrumento de contribuição para melhoria do desempenho, não como fator único, pois, o que 

mais pesa é o interesse do servidor em contribuir da melhor forma para o serviço público, 

além do mais, ela também é considerada como uma ferramenta que poderá servir de espelho 

não só para a instituição, mas também para o próprio servidor se auto avaliar e, a partir daí, 

investir em melhorias de seus serviços para alcançar a eficiência e a qualidade na prestação 

dos serviços. 

Corroborando com o que foi exposto, em pesquisa realizada na Universidade Federal 

do Espirito Santo – UFES (pág. 80), os servidores técnico-administrativos defenderam que a 

avaliação de desempenho é uma ferramenta importante para a melhoria do trabalho e que é 

essencial para o desenvolvimento da organização e também para o crescimento profissional 

do individuo, e que ela auxilia a chefia na supervisão dos trabalhos como também perceber as 

necessidades de melhoria dos indivíduos. Para eles, o instrumento tem o seu mérito e deve 

continuar sendo utilizado no âmbito público, sendo considerado como um sinônimo de 

progresso nas políticas de gestão de pessoas. Já em pesquisa realizada no Instituto Federal 

Fluminense – IFF (pág. 20), alguns os servidores disseram que um dos objetivos da Avaliação 

de Desempenho é aperfeiçoar o desempenho individual e institucional; outros acreditam que a 

avaliação é mera formalidade para concessão de progressão. 

 Como já dito anteriormente, os critérios adotados no IF SERTÃO-PE não possibilitam 

uma maior análise quanto aos demais aspectos. Já na UFRN os critérios de avaliação são 

voltados para as competências dos servidores, onde são avaliados os conhecimentos, 

habilidades, metas, comportamentos e atitudes e os medidores de desempenho. Apesar de essa 

Instituição utilizar as competências na avaliação de desempenho, percebe-se que ainda é 

possível uma maior análise e estruturação do modelo de avaliação, principalmente dos 

critérios a serem analisados. No caso do IF SERTÃO-PE, necessário se faz criar um modelo 

de avaliação que não só atenda ao que determina o referido Decreto, mas que sejam definidas 

as competências e os critérios a serem avaliados para uma melhor análise do desempenho de 

cada servidor. 

O fato surpreendente na pesquisa foi que 82,35% das Chefias e 86,79% dos TAEs 

consideram que, o modelo de avaliação de desempenho utilizado na instituição, não consegue 

dar subsídios para uma real análise do desempenho do servidor. Eles acreditam que o 

instrumento deve ser aperfeiçoado, possibilitando uma melhor identificação dos aspectos 

relacionados ao desempenho. Consideram que, apenas a chefia avaliando, torna o processo 

mais injusto. Porém,  quase na totalidade dos servidores respondentes do IF SERTÃO-PE (96, 
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22% dos TAEs e 70,59% das Chefias) opinaram a favor da participação da equipe de trabalho, 

chefias e a auto avaliação no processo de avaliação de desempenho. Corroborando com essa 

informação, em pesquisa realizada anteriormente, no ano de 2014 no IF SERTÃO-PE, os 

entrevistados também opinaram na realização da avaliação de desempenho por múltiplas 

fontes (MARTINS e CASSUNDÉ, 2014) Isso leva a crer que os servidores não concordam da 

forma que o processo de avaliação de desempenho é conduzido e acreditam que, com a 

participação da equipe de trabalho, da chefia e a própria avaliação o processo fique muito 

mais transparente, ético e justo.  

 O que se tem observado é que na prática a avaliação de desempenho tem sido 

meramente para cumprimento de normas. É necessário que os gestores enxerguem que a 

avaliação do desempenho não é apenas um procedimento administrativo que ―nivela‖ pessoas 

em patamares de produção e desempenho definidos pela organização. É preciso estar atendo, 

pois cada pessoa age de forma diferente e, as razões, motivações e anseios variam de pessoa 

para pessoa. Outro elemento que também desse ser considerado é que o desempenho do 

indivíduo é o resultado de adaptação de vários fatores, dentre elas, a relação com a equipe de 

trabalho, o seu cargo, a sua função, o seu chefe e até mesmo as condições do ambiente de 

trabalho, além do trabalho desenvolvido pelo indivíduo, a forma como foram alcançados os 

resultados e também o seu comportamento. 

Percebe-se, então, a importância de se estabelecer um processo de avaliação de 

desempenho justo e transparente, coerente com os objetivos da organização e que oportunize 

um ambiente alinhado com o desenvolvimento. 

Assim, considerando a legislação voltada para a avaliação de desempenho no âmbito 

das Ifes, e procurando tornar um processo mais justo e imparcial, buscou-se trabalhar com um 

modelo voltado para as competências. Esse modelo  busca averiguar não só a qualidade da 

execução das responsabilidades do indivíduo a partir da descrição da função, mas também 

verificar se as metas individuais e organizacionais foram atingidas. 
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7 PROPOSIÇÃO DE UM NOVO MODELO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO PARA O IF SERTÃO-PE 

 

Para atender ao que orienta a Lei nº 11.091/2005 e o Decreto nº 5.707/2006 e tendo 

por base a implantação da Gestão por Competências no IF SERTÃO-PE, verificou-se a 

necessidade de formular uma ferramenta mais adequada e estruturada para avaliar o 

desempenho dos servidores, tendo em vista que o modelo que a referida Instituição utiliza não 

consegue fornecer dados relevantes a respeito do desenvolvimento do indivíduo. 

Identificou-se, através da pesquisa realizada no âmbito do IF SERTÃO-PE, que os 

servidores veem a avaliação de desempenho como uma importante ferramenta de gestão, pois 

contribui para identificação das competências que o individuo possui e aquelas que 

necessitam de aperfeiçoamento.  

Dessa forma, foi possível pensar num modelo de avaliação de desempenho com foco 

nas competências, pois esse tipo de modelo é um importante meio para identificar as 

potencialidades dos indivíduos, aprimorar o desempenho da equipe de trabalho e as suas  

relações com as chefias, também contribui para incentivar os indivíduos a assumir 

responsabilidades pela excelência dos resultados pessoais e organizacionais, além de auxiliar 

no levantamento de necessidades de treinamento (LEME, 2015). A 

Conforme Marras (2012, p. 27), as competências devem estar alinhadas com a 

estratégia da organização e derivadas da missão, visão e valores. No entanto, é necessário que 

a organização defina quais competências serão exigidas para poder iniciar o processo de 

avaliação de desempenho com foco nas competências. Esse modelo visa auxiliar na 

estruturação de uma visão mais ampla das potencialidades que cada indivíduo possui, além de 

abrir um leque de possibilidades por se ter mais pessoas colaborando com suas observações 

sobre o mesmo individuo, e este também pode incluir seu próprio julgamento (auto avaliação) 

que contribuirá para a definição dos pontos que necessitam de melhoria além de revelar o seu 

potencial. Acredita-se que, assim, o indivíduo terá um maior compromisso com o seu 

desenvolvimento. 

A partir dos estudos, da pesquisa realizada e dos dados referentes ao mapeamento das 

competências institucionais e comportamentais identificadas pelo Grupo de Trabalho de 

Gestão por Competências – GTGC foi possível traçar um novo modelo de avaliação de 

desempenho para o IF SERTÃO-PE. Acrescentou-se a essas competências, as técnicas, e 

sociais, que deram origem ao modelo. Uma vez definidos os conhecimentos, habilidades e 

atitudes que sustentam cada competência, foram definidas como seria o resultado da 
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avaliação. Assim, elaborou-se uma proposta para implantação do modelo sugerido visando o 

apoio necessário à adoção da nova prática por parte do IF SERTÃO-PE. Dessa forma, ter-se-á 

a efetividade nos resultados obtidos por meio da avaliação de desempenho por competências, 

legitimando o novo modelo.  

O modelo proposto é dividido em quatro competências; cada competência possui seus 

critérios e cada critério possui suas dimensões. Num total, são trinta e um critérios e cinquenta 

e uma dimensões a serem avaliados.   

Inicialmente, pensou-se em adotar um peso para cada descrição dos critérios. Porém, 

como resultado da pesquisa e considerando a complexidade em relacionar o que deve ser mais 

ou menos importante, optou-se em trabalhar com notas escalonadas de 1 a 5 em cada 

dimensão. A escala corresponderá a: 1 – Nunca, 2 – Raramente, 3 – Algumas vezes, 4 – 

Frequentemente e 5 – Sempre. Como se vê na equação abaixo, os dados deverão ser 

padronizados, obtendo-se um índice que varia de 0 a 1: 

 

Quadro 21: Equação para resultado da avaliação de desempenho 

 

                       
mM

mx
I




  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                            

Onde: x = nota obtida pelo servidor; m = menor nota possível; M = maior nota possível e I = 

índice do servidor. 

O resultado final da avaliação de desempenho do servidor será apresentado respeitando os 

seguintes intervalos: 0 – 0,2 – péssimo, 0,21 – 0,4 – ruim; 0, 41 – 0,6 – regular; 0, 61 – 0,8 – bom e 

0,81 – 1,0 - excelente 

Essa nova proposta de avaliação de desempenho para o IF SERTÃO-PE considerará a 

auto avaliação, a avaliação pelas chefias e pela equipe de trabalho, conforme orienta o 

Decreto nº 5.707/2006. Ao final, soma-se o resultado das três categorias e divide-se por três, 

obtendo-se a nota final da avaliação de desempenho. Não haverá peso diferenciado para as 

categorias. 

Os critérios indicados pelos servidores do IF SERTÃO-PE correspondem ao que foi 

destacado anteriormente, quando foram citadas as competências que alguns autores 

consideram mais importantes. 
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A assiduidade e pontualidade do servidor foram indicadas pelas chefias e TAEs. No 

entanto, não são consideradas como competências, visto que são obrigações funcionais e que 

não deveriam ser tratadas como tópico a ser avaliado como desempenho. Porém, várias 

organizações, principalmente as públicas, evidenciam sempre a necessidade de esses itens 

serem avaliados, devido à falta de comprometimento de alguns servidores. Na pesquisa 

realizada junto aos servidores do IF SERTÃO-PE, eles foram bastante citados como itens 

essenciais para serem avaliados. 

A proposta desse novo modelo foi encaminhada via e-mail para o conhecimento dos 

servidores, objetivando que os mesmos fizessem algumas considerações. Ressalta-se que 

apenas três servidores deram algumas sugestões.  

As competências, critérios e descrições do novo modelo de avaliação de desempenho 

para o IF SERTÃO-PE foram assim definidos:
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Quadro 22: Critérios e Perspectivas para o novo modelo de avaliação de desempenho do IF SERTÃO-PE 

01 - COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

Flexibilidade e inovação Adapta-se às condições favoráveis e desfavoráveis sejam elas de qualquer ordem (ambientais, econômicas, tecnológicas) 

É aberto ao debate, respeitando a opinião dos outros, ajudando o grupo sempre que possível. 

Tem facilidade de encontrar novas soluções para resolver problemas e adversidade 

Foco no trabalho Concentra-se no resultado desejado do seu trabalho.  

Esforça-se sempre para alcançar os resultados estabelecidos previamente, levando em consideração recursos, prazos, custos e qualidade. 

Empatia Coloca-se no lugar do outro, enxergando pelos olhos do outro, pelas motivações, interesse e percepções. 

Equilíbrio emocional Realiza seu trabalho de forma equilibrada e convive bem com adversidades, pressões, imprevistos, obstáculos e conflitos.  

Recebe bem críticas e as trata adequadamente, admitindo erros sem ―caçar culpados‖, apresentando baixo índice de desculpas ou pretexto. 

Comportamento Ético e Postura 

Profissional 

Age com honestidade, integridade e justiça,  respeitando as pessoas,  as normas e regulamentos 

Adota postura profissional sem envolver situações pessoais. 

Procura atuar de modo imparcial, independentemente das pessoas envolvidas. 

Criatividade Desenvolve novas ideias para solucionar problemas 

Desenvolve ideias criativas para lhe dar com a falta de recurso, respeitando as normas vigentes. 

Iniciativa/Proatividade Antecipa, decide e realiza ações de forma empreendedora e responsável,  visando suprir e otimizar suas atividades de  trabalho.  

Propõe mudanças que tragam bons resultados procurando encontrar diversas maneiras para resolver um problema ou executar uma ação. 

Produtividade Durante o cumprimento da jornada de trabalho procura produzir e executar suas atividades de forma a não deixar serviços para depois, agindo 

com eficácia e eficiência os objetivos de seu trabalho, cumprindo as tarefas que lhe são atribuídas com qualidade, sem erros e nos prazos 

estipulados. 

Comprometimento Compromete-se com tudo o que faz. 
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Está sempre disposto a colaborar, assumindo responsabilidades pelo seu trabalho, reconhecendo limites e assumindo seus atos. 

Responde por suas  ações ao cumprir tarefas,  deveres  e normas. 

Responsabilidade Tem responsabilidade pelo exercício do cargo público, atendendo aos preceitos constitucionais da Administração Pública, demostrando 

consciência da importância do serviço público de qualidade para a sociedade. 

Assiduidade Tem presença ativa e sistemática  no local de trabalho dentro do horário estabelecido, comparecendo e cumprindo suas obrigações e 

permanecendo no local de trabalho. 

Pontualidade Cumpre constantemente o horário de trabalho e a carga horária definida para o cargo que ocupa, sem atrasos nem saídas antecipadas. 

Feedback Quando recebe feedback (pontos fortes e fracos), sabe usá-los para seu desenvolvimento. 

Administração do tempo Cumpre as demandas de trabalho dentro do expediente, demonstrando habilidade em organizar e distribuir seu tempo para a realização das 

atividades. 

Qualidade do Trabalho Executa as tarefas com exatidão e correção, demonstrando domínio dos conhecimentos e das habilidades necessárias  ao desenvolvimento de 

suas atividades, racionalizando e simplificando rotinas de trabalho. 

02. COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

Autodesenvolvimento/ 

Aperfeiçoamento 

Procura evoluir pessoal, profissional e intelectualmente, buscando aperfeiçoamento e atualização contínua de seus conhecimentos. 

Busca constantemente se aperfeiçoar em sua área de atuação, procurando sempre implantar melhorias no trabalho desenvolvido. 

 

Capacidade de Orientação 

Detém os conhecimentos, habilidades e experiência necessárias às suas atividades, aplicando recursos teóricos e práticos para sua realização.  

Expressa autoconfiança nas informações, atividades e serviços prestados sob a sua responsabilidade. 

 

Conhecimentos específicos do 

cargo 

Entende o processo de trabalho.  

Demonstra domínio do seu campo de atuação e dos processos e rotinas de trabalho 

Conhece as particularidades que a função tem, tendo noção da importância dessas habilidades e informações técnicas/práticas usadas no 

trabalho. 

03 - COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS 
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Busca de Orientação Busca orientação para solucionar problemas/dúvidas do dia-a-dia diante de situações imprevistas. 

 

Interesse pela Instituição 

Procura conhecer a estrutura e funcionamento do IF SERTÃO-PE e os principais produtos e serviços por ela oferecidos.  

Conhece os impactos de seu trabalho nas atividades dos outros colegas/áreas. 

Foco nos Resultados Alcança as metas propostas pelo seu gestor com os recursos disponíveis (produtos/máquinas/equipamentos/materiais), sem que a falta de tais 

recursos justifiquem a não realização.   

Planejamento, administração e 

Organização 

Planeja e organiza adequadamente suas tarefas, materiais, documentos e outros que utiliza para realização de seu trabalho, estabelecendo ordem 

de prioridade para as tarefas e aperfeiçoa procedimentos em favor da eficácia em resultados.  

Capacidade Analítica e 

Estratégica 

Toma decisões assertivas, desenvolve planos de ações efetivos e estratégias de resultados. 

Visão Sistêmica Escolhe alternativa adequada e eficaz para os problemas identificados, comprometendo-se com o resultado, respeitando a hierarquia, visando 

cumprimento das estratégias organizacionais e pautados  na missão e valores do IF SERTÃO-PE 

Analisa as situações, considerando o impacto no âmbito do IF SERTÃO-PE. Entende o ambiente de trabalho como um sistema integrado. 

04 - COMPETÊNCIAS SOCIAIS 

Relacionamento Interpessoal Trata a todos com respeito, simpatia, presteza e educação, independentemente da hierarquia e do público, buscando um clima de harmonia, 

confiança e cooperação.  

Demonstra paciência e capacidade de conviver com diferenças (ritmo, estilo, pensamentos, etc). 

Tem habilidade para dizer ―o que precisa ser dito‖. 

Trabalhar em equipe Desenvolve uma relação de complementaridade com os membros da equipe, é capaz de promover divisões justas de tarefas. 

Cooperação/colaboração Coopera no compartilhamento de ideias, atividades e soluções com os membros da equipe e das demais áreas.  

Põe-se à disposição espontaneamente para  auxiliar colegas, de acordo com as necessidades e possibilidades. 

Procura participar de  Comissões e de outras atividades para as quais é designado. 

Motivação Demonstra estar motivado para o desempenho de suas atividades diárias, também motivando seus colegas e colaboradores. 

 Escuta atentamente e expressa suas ideias, verbalmente e por escrito, usando uma linguagem clara e objetiva e certificando-se do entendimento 
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Comunicação das mensagens transmitidas ou recebidas.  

Adota o meio de comunicação adequado ao conteúdo e contexto da informação. 

Consciência ecológica e 

sustentabilidade ambiental. 

É preocupado (a) com as despesas de sua área, consequentemente com gastos desnecessários, buscando de alguma forma reduzi-las (durante 

sua rotina de trabalho busca reduzir e/ou ajudar na redução de materiais como papel, energia elétrica, copos, matéria-prima, sacos, dentre 

outros, evitando assim qualquer desperdício e reprocesso orientando e conscientizando que demais da área ajam da mesma forma). 

Zelo Zela pela utilização dos recursos, pelos equipamentos e pelo cumprimento das normas de segurança. 

Fonte: Criado pela própria autora
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8 CONCLUSÃO 
 

Esse estudo, de uma maneira geral, procurou compreender a finalidade da avaliação de 

desempenho, especialmente quando se refere às instituições públicas de ensino. Também 

buscou explicitar, a partir do entendimento das chefias, dos servidores técnico-administrativos 

em educação das classes C, D e E do IF SERTÃO-PE e dos gestores que trabalham com a 

avaliação das instituições pesquisadas, como ocorre o processo da avaliação de desempenho, 

para, ao final, propor um novo modelo de avaliação de desempenho que pudesse atender as 

necessidades do IF SERTÃO-PE, tendo como referência o modelo utilizado pela UFRN. 

Dessa forma, esse estudo proporcionou uma visão mais ampla do processo de avaliação de 

desempenho utilizado por ambas as Instituições e contribuiu para verificação das falhas 

existentes no atual modelo de avaliação de desempenho do IF SERTÃO-PE. 

Não é intenção finalizar aqui esse assunto, pois esse tema é hoje muito debatido, tanto 

nas organizações privadas como públicas e, segundo diversos autores, tais como Marras, 

Dutra, Leme, Leandro, Bergamini, Beraldo Lucena, entre outros, a avaliação de desempenho 

é vista como a melhor ferramenta que uma organização pode ter, uma vez que é através dela 

que se consegue ter um maior conhecimento da atuação dos indivíduos que dela fazem parte, 

como também, de como a organização está desempenhando seu papel junto à sociedade. 

Porém, existe por parte dos indivíduos certo receio quanto ao processo de avaliação, visto que 

nunca se sabe da imparcialidade das avaliações quando se trata apenas da chefia avaliar. 

Os questionamentos e as dúvidas a respeito do assunto abordado na pesquisa, ao longo 

do trabalho foram sanados e os objetivos específicos foram atingidos na íntegra.  

Desde 1930, com a criação do DASP e, posteriormente, com a publicação do Decreto-

Lei nº 200/1967 que são abordadas as questões relativas à valorização da função pública e do 

servidor público, a necessidade de investimento em capacitação e qualificação para os 

servidores públicos, a produtividade, o sistema de mérito e, principalmente a ética no serviço 

público. 

Verificou-se também que, os princípios da gestão da excelência da Administração 

Pública, adotados pela GesPública, estão associados aos critérios para avaliação de 

desempenho do indivíduo. Daí percebe-se que existe uma interligação entre o desempenho da 

organização e do indivíduo.  

Pelas experiências vividas enquanto profissional, percebeu-se que o IF SERTÃO-PE 

não tem a cultura do planejamento, o que muitas vezes dificulta qualquer tipo de avaliação. É 

muito complicado avaliar aquilo que não foi planejado, pois não se sabe qual resultado ou 
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meta foi atingido.  É notório que planejar é condição sine quo non para o funcionamento 

satisfatório de qualquer instituição.  

O único documento que trata do planejamento estratégico no âmbito do IF SERTÃO-

PE é o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; entretanto trata-se de um planejamento 

macro que não é acompanhado nem avaliado anualmente no que se refere ao atingimento das 

suas metas e objetivos. 

As limitações da presente pesquisa referem-se primeiramente ao universo e à amostra 

em relação ao número de servidores participantes da referida pesquisa. 

 No período da pesquisa, que ocorreu no mês de outubro de 2015, a instituição 

encontrava-se em greve, que só se encerrou no inicio do mês de novembro. Apesar de ter 

enviado o questionário para o e-mail dos TAEs e das Chefias que se enquadravam nos 

critérios estabelecidos, muitas mensagens retornaram.  

Destaca-se que o IF SERTÃO-PE possui oito unidades administrativo-acadêmicas, 

dentre as quais, duas estão em fase de implantação. Além do que, conforme citado 

anteriormente, 40,62% dos TAEs ainda encontram-se em estágio probatório e 7,65% 

pertencem às classes A e B. Mesmo com a participação de apenas 48,58 % das chefias e 

22,86% dos TAEs, a contribuição dessas pessoas que foi de fundamental importância para o 

objetivo final deste trabalho. 

Outras razões que também dificultaram o desenvolvimento do trabalho foram: o 

relatório de servidores fornecido pela DGP (que estava em constante atualização devido à 

rotatividade de pessoal, dificultando no levantamento real dos dados referente ao total de 

servidores), e a não definição das chefias que participam do processo de avaliação de 

desempenho. 

Para a melhoria dos processos no âmbito da Instituição é necessário que seja  

difundida a cultura do Planejamento no âmbito do IF SERTÃO-PE, pois, sem planejamento, 

metas ou objetivos, não se consegue avaliar o desempenho e os resultados alcançados; 

necessidade de uma normatização definindo as chefias, tanto dos Campi como da Reitoria, 

que devam participar do processo de avaliação de desempenho; é um ponto importante 

considerando que na própria instituição não há definição; atualização constante do Relatório 

de Servidores; formação de grupo de trabalho para sistemática análise do Programa de 

Avaliação de Desempenho e necessidade de mudança do instrumento de avaliação de 

desempenho dos servidores técnico-administrativos do IF SERTÃO-PE. 

Pode-se concluir que o atual modelo de avaliação de desempenho não atende às reais 

necessidades do Instituto, ou seja, ele não consegue fornecer dados suficientes para a 
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Diretoria de Gestão de Pessoas e muitos menos para os gestores como forma de contribuir 

para descoberta de pessoas aptas para determinados cargos ou funções, bem como, 

identificação da necessidade de treinamento ou alocação em determinados ambientes de 

trabalho.  

Assim sendo, conforme o que preconiza o Decreto nº 5.707/2006 e em função da 

implantação da Gestão por Competências no IF SERTÃO-PE, a proposição do novo modelo 

de avaliação de desempenho foi voltada com foco nas competências, pois, dessa forma, 

durante o interstício, serão avaliadas as competências requeridas pelos servidores, sejam elas 

comportamentais, sociais, organizacionais e técnicas.  

 Acrescentam-se também no desenvolvimento desse trabalho, além do modelo de 

avaliação de desempenho para o IF SERTÃO-PE, a construção do Programa de Avaliação de 

Desempenho do IF SERTÃO-PE, o Manual de Apoio e o Procedimento de Execução. Todos 

anexados ao apêndice deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO CHEFIA 

 

Nome:  

Gênero: (   ) Masculino     (   ) Feminino 

(    ) Docente     (    ) Técnico-Administrativo      

Tempo de exercício no cargo:  

Grau de Instrução: (   ) Ensino Médio 

          (   ) Graduação 

          (   ) Especialização 

          (   ) Mestrado 

          (   ) Doutorado 

          (   ) Outro 

  

1. Marque apenas uma questão: Em sua opinião, para que serve o Processo de 

Avaliação de Desempenho dos servidores Técnico-administrativos? 

(  ) Unicamente para a progressão funcional por mérito 

(  ) Para avaliar como foi o desenvolvimento do servidor durante o interstício 

(  ) Para atender a exigência da  Lei n° 11.091/2005 

(  ) Para a chefia ter conhecimento do desempenho para a tomada de decisões 

(  ) Para verificar as habilidades e competências do servidor, visando a melhoria do 

seu desempenho e consequentemente da organização. 

 

O Decreto n° 5.825/2006 conceitua a Avaliação de Desempenho como um instrumento 

gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos pelo servidor ou pela 

equipe de trabalho, mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, 

previamente pactuadas com a equipe de trabalho, considerando o padrão de qualidade de 

atendimento ao usuário definido pela IFE, com a finalidade de subsidiar a política de 

desenvolvimento institucional e do servidor. 

Além disso, o Art. 8° do referido Decreto diz que o Programa de Avaliação de 

Desempenho tem por objetivo, promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a 
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definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados à comunidade. 

Considerando o exposto, assinale as questões abaixo considerando o grau de importância: 

As questões abaixo deverão ser assinaladas considerando o seguinte grau de importância: 

1 2 3 4 5 

Muito Pouco 

importante 

Pouco 

importante 

Importante Muito 

importante 

Muitíssimo 

importante 

 

2. Para você, é importante a Avaliação de Desempenho para os servidores técnico 

administrativos numa instituição de ensino? 

3. Você acha que a Avaliação de Desempenho pode contribuir para a valorização pessoal 

e profissional no âmbito da instituição? 

4. Você acredita que através da avaliação é possível melhorar o desempenho dos 

servidores?  

5. Justifique 

6. Você sentiu alguma melhoria no desempenho do(s) servidor(es), nas suas atividades 

organizacionais,  após a realização da avaliação de desempenho?  

7. Qual (is)? 

8.   Você acredita que as amizades ou as indiferenças influenciam na avaliação de 

desempenho?   

9. Justifique. 

10. Você considera que o atual modelo de questionário de Avaliação de Desempenho 

utilizado pelo IF SERTÃO-PE consegue dar subsídios para uma real avaliação do 

desempenho do servidor? 

11. Justifique: 

12. Que dificuldades você encontra durante o processo de avaliação de desempenho? 

13. Em sua opinião, que critérios deveriam ser utilizados numa Avaliação de 

Desempenho? 

14. O Decreto 5.825/2006, no seu art. 10 cita que “Participarão do processo de 

avaliação todos os integrantes da equipe de trabalho e usuários, conforme 

estabelecido no parágrafo único”.  Qual a sua opinião a respeito da Avaliação de 

Desempenho ser realizada também pelos colegas de trabalho, usuários e a auto 

avaliação?  
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QUESTIONÁRIO SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 

Nome:                                                                      

Gênero: (   ) Masculino   (   ) Feminino 

Tempo de Serviço no IF SERTÃO-PE:                       

Cargo:                      Classe:                Nível:  

Grau de Instrução: (   ) Ensino Médio 

          (   ) Graduação 

          (   ) Especialização 

          (   ) Mestrado 

          (   ) Doutorado 

          (   ) Outro 

  

1. Marque apenas uma questão: Em sua opinião, para que serve o Processo de 

Avaliação de Desempenho dos servidores Técnico-administrativos? 

(  ) Unicamente para a progressão funcional por mérito 

(  ) Para avaliar como foi o desenvolvimento do servidor durante o interstício 

(  ) Para atender a exigência da  Lei n° 11.091/2005 

(  ) Para a chefia ter conhecimento do desempenho para a tomada de decisões 

(  ) Para verificar as habilidades e competências do servidor, visando a melhoria do seu 

desempenho e consequentemente da organização. 

 

O Decreto n° 5.825/2006 conceitua a Avaliação de Desempenho como um instrumento 

gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos pelo servidor ou pela 

equipe de trabalho, mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, 

previamente pactuadas com a equipe de trabalho, considerando o padrão de qualidade de 

atendimento ao usuário definido pela IFE, com a finalidade de subsidiar a política de 

desenvolvimento institucional e do servidor. 

Além disso, o Art. 8° do referido Decreto diz que o Programa de Avaliação de 

Desempenho tem por objetivo, promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a 

definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados à comunidade. 

Considerando o exposto, assinale as questões abaixo considerando o grau de importância: 
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1 2 3 4 5 

Muito pouco 

importante 

Pouco 

importante 

Importante Muito 

importante 

Muitíssimo 

importante 

 

2. Você considera importante a Avaliação de Desempenho dos servidores técnico 

administrativos numa instituição de ensino? 

3. Você acha que a Avaliação de Desempenho pode contribuir para a valorização pessoal 

e profissional do servidor? 

4.  Você acredita que através da avaliação é possível melhorar o desempenho dos 

servidores na realização das suas atividades diárias?  

5. Justifique 

6. Você sentiu alguma melhoria no desempenho das suas atividades organizacionais após 

a realização da avaliação?   

7. Qual (is)? 

8.   Você acredita que as amizades ou as indiferenças podem influenciar na avaliação de 

desempenho?   

9. Justifique. 

10. Você considera que o atual modelo de questionário de Avaliação de Desempenho 

utilizado pelo IF SERTÃO-PE consegue dar subsídios para uma real avaliação do 

desempenho do servidor? 

11. Justifique: 

12. Em sua opinião, que critérios deveriam ser utilizados numa Avaliação de 

Desempenho? 

13. O Decreto 5.825/2006, no seu art. 10 cita que “Participarão do processo de 

avaliação todos os integrantes da equipe de trabalho e usuários, conforme 

estabelecido no parágrafo único”.  Qual a sua opinião a respeito da Avaliação de 

Desempenho ser realizada também pelos colegas de trabalho, usuários e a sua própria 

avaliação?  
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QUESTIONÁRIO GESTÃO DE PESSOAS 

 

Nome:   

Gênero:  (   ) Masculino     (   ) Feminino 

Tempo de exercício no cargo:  

 

01 – De que forma ocorre o processo de avaliação de desempenho na sua Instituição? 

 

02 – Descreva o atual modelo de avaliação de desempenho, identificando os critérios 

avaliados. 

 

03 – Quais os pontos fortes e fracos no processo de avaliação de desempenho da sua 

instituição? 

FORTES:  

 

FRACOS: 

 

4 - Considera que o atual modelo de questionário de Avaliação de Desempenho utilizado pela  

Instituição consegue dar subsídios para uma real avaliação do desempenho do servidor, 

justifique: 

 

5 - Em sua opinião, que critérios deveriam ser utilizados numa Avaliação de Desempenho? 

 

6 - O Decreto 5.825/2006, no seu art. 10 cita que “Participarão do processo de avaliação 

todos os integrantes da equipe de trabalho e usuários, conforme estabelecido no 

parágrafo único”.  Qual a sua opinião a respeito da Avaliação de Desempenho ser realizada 

também pelos colegas de trabalho, usuários e a auto avaliação do servidor? 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOSINTEGRANTES DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO. 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS  

SERVIDOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 

 

Período de Interstício: De: _____/_____/_____    a   _____/______/______.  

(    ) AUTO-AVALIAÇÃO (     ) AVALIAÇÃO PELA CHEFIA IMEDIATA (    ) AVALIAÇÃO PELA EQUIPE 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR AVALIADO 

NOME: 

MATRÍCULA SIAPE: CARGO: 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: SETOR: 

FUNÇÃO: 

ATENÇÃO ÀS INSTRUÇÕES: Preencha o formulário considerando a escala abaixo. Todos os itens são de cunho obrigatório. Lembre-se, a avaliação de desempenho é um 

importante instrumento de verificação da atuação profissional do servidor e da qualidade dos serviços prestados. Esta avaliação não tem cunho punitivo, ela servirá para identificar 

os pontos de melhoria do servidor. Portanto, é de suma importância que esta avaliação seja pautada principalmente nos princípios éticos. Esta avaliação foi dividida em 4 
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Competências: Comportamentais, Técnicas, Organizacionais e Sociais.  

 

ESCALA 

1 – NUNCA   2- RARAMENTE   3- ALGUMAS VEZES   4 –  FRENQUENTEMENTE  5 – SEMPRE 

01 - COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 1 2 3 4 5 

Flexibilidade e inovação Adapta-se às condições favoráveis e desfavoráveis sejam elas de qualquer ordem (ambientais, econômicas, 

tecnológicas). 

     

É aberto ao debate, respeitando a opinião dos outros, ajudando o grupo sempre que possível.      

Tem facilidade de encontrar novas soluções para resolver problemas e adversidade.      

Foco no trabalho Concentra-se no resultado desejado do seu trabalho.       

Esforça-se para alcançar os resultados estabelecidos previamente, levando em consideração recursos, prazos, 

custos e qualidade. 

     

Empatia Coloca-se no lugar do outro, enxergando pelos olhos do outro, pelas motivações, interesse e percepções.      

Equilíbrio emocional Realiza seu trabalho de forma equilibrada e convive bem com adversidades, pressões, imprevistos, 

obstáculos e conflitos.  

     

Recebe bem críticas e as trata adequadamente, admitindo erros sem ―caçar culpados‖, apresentando baixo 

índice de desculpas ou pretexto. 

     

Comportamento Ético e Postura 

Profissional 

Age com honestidade, integridade e justiça,respeitando as pessoas,  as normas e regulamentos.      

Adota postura profissional sem envolver situações pessoais.      

Procura atuar de modo imparcial, independentemente das pessoas envolvidas.      
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Criatividade Desenvolve novas ideias para solucionar problemas.      

Desenvolve ideias criativas para lhe dar com a falta de recurso, respeitando as normas vigentes.      

Iniciativa/Proatividade Antecipa, decide e realiza ações de forma empreendedora e responsável,visando suprir e otimizar suas 

atividades de  trabalho.  

     

Propõe mudanças que tragam bons resultados procurando encontrar diversas maneiras para resolver um 

problema ou executar uma ação. 

     

Produtividade Durante o cumprimento da jornada de trabalho procura produzir e executar suas atividades de forma a não 

deixar serviços para depois, agindo com eficácia e eficiência os objetivos de seu trabalho, cumprindo as 

tarefas que lhe são atribuídas com qualidade, sem erros e nos prazos estipulados. 

     

Comprometimento Compromete-se com tudo o que faz.      

Está disposto a colaborar, assumindo responsabilidades pelo seu trabalho, reconhecendo limites e assumindo 

seus atos. 

     

Responde por suas ações ao cumprir tarefas, deveres  e normas.      

Responsabilidade Tem responsabilidade pelo exercício do cargo público, atendendo aos preceitos constitucionais da 

Administração Pública, demostrando consciência da importância do serviço público de qualidade para a 

sociedade. 

     

Assiduidade Tem presença ativa e sistemática no local de trabalho dentro do horário estabelecido, comparecendo e 

cumprindo suas obrigações e permanecendo no local de trabalho. 

     

Pontualidade Cumpre o horário de trabalho e a carga horária definida para o cargo que ocupa, sem atrasos nem saídas 

antecipadas. 

     

Feedback Quando recebe feedback (pontos fortes e fracos), sabe usá-los para seu desenvolvimento.      

Administração do tempo Cumpre as demandas de trabalho dentro do expediente, demonstrando habilidade em organizar e distribuir 

seu tempo para a realização das atividades. 
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Qualidade do Trabalho Executa as tarefas com exatidão e correção, demonstrando domínio dos conhecimentos e das habilidades 

necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, racionalizando e simplificando rotinas de trabalho. 

     

02 - COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

Autodesenvolvimento/ 

Aperfeiçoamento 

Procura evoluir pessoal, profissional e intelectualmente, buscando aperfeiçoamento e atualização contínua 

de seus conhecimentos. 

     

Busca se aperfeiçoar em sua área de atuação, procurando sempre implantar melhorias no trabalho 

desenvolvido. 

     

Capacidade de Orientação 

Expressa autoconfiança nas informações, atividades e serviços prestados sob a sua responsabilidade. 

     

Conhecimentos específicos do 

cargo 

Entende o processo de trabalho.       

Demonstra domínio do seu campo de atuação e dos processos e rotinas de trabalho      

Conhece as particularidades que a função tem, tendo noção da importância dessas habilidades e informações 

técnicas/práticas usadas no trabalho. 

     

03 - COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS 

Busca de Orientação Busca orientação para solucionar problemas/dúvidas do dia-a-dia diante de situações imprevistas.      

 

Interesse pela Instituição 

Procura conhecer a estrutura e funcionamento do IF SERTÃO-PE e os principais produtos e serviços por ela 

oferecidos.  

     

Conhece os impactos de seu trabalho nas atividades dos outros colegas/áreas.      

Foco nos Resultados Alcança as metas propostas pelo seu gestor com os recursos disponíveis 

(produtos/máquinas/equipamentos/materiais), sem que a falta de tais recursos justifiquem a não realização.   

     

Planejamento, administração e 

Organização 

Planeja e organiza adequadamente suas tarefas, materiais, documentos e outros que utiliza para realização de 

seu trabalho, estabelecendo ordem de prioridade para as tarefas e aperfeiçoa procedimentos em favor da 
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eficácia em resultados.  

Capacidade Analítica e 

Estratégica 

Toma decisões assertivas, desenvolve planos de ações efetivos e estratégias de resultados.      

Visão Sistêmica Escolhe alternativa adequada e eficaz para os problemas identificados, comprometendo-se com o resultado, 

respeitando a hierarquia, visando cumprimento das estratégias organizacionais e pautados  na missão e 

valores do IF SERTÃO-PE 

     

Analisa as situações, considerando o impacto no âmbito do IF SERTÃO-PE. Entende o ambiente de trabalho 

como um sistema integrado. 

     

04 - COMPETÊNCIAS SOCIAIS 

Relacionamento Interpessoal Trata a todos com respeito, simpatia, presteza e educação, independentemente da hierarquia e do público, 

buscando um clima de harmonia, confiança e cooperação.  

     

Demonstra paciência e capacidade de conviver com diferenças (ritmo, estilo, pensamentos, etc).      

Tem habilidade para dizer ―o que precisa ser dito‖.      

Trabalhar em equipe Desenvolve uma relação de complementaridade com os membros da equipe, é capaz de promover divisões 

justas de tarefas. 

     

Cooperação/colaboração Coopera no compartilhamento de ideias, atividades e soluções com os membros da equipe e das demais 

áreas.  

     

Põe-se à disposição espontaneamente para auxiliar colegas, de acordo com as necessidades e 

possibilidades. 

     

Procura participar de Comissões e de outras atividades para as quais é designado.      

Motivação Demonstra estar motivado para o desempenho de suas atividades diárias, também motivando seus colegas 

e colaboradores. 
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Comunicação Escuta atentamente e expressa suas ideias, verbalmente e por escrito, usando uma linguagem clara e 

objetiva e certificando-se do entendimento das mensagens transmitidas ou recebidas.  

     

Adota o meio de comunicação adequado ao conteúdo e contexto da informação.      

Consciência ecológica e 

sustentabilidade ambiental. 

É preocupado (a) com as despesas de sua área, consequentemente com gastos desnecessários, buscando de 

alguma forma reduzi-las (durante sua rotina de trabalho busca reduzir e/ou ajudar na redução de materiais 

como papel, energia elétrica, copos, matéria-prima, sacos, dentre outros, evitando assim qualquer 

desperdício e reprocesso orientando e conscientizando que demais da área ajam da mesma forma). 

     

Zelo Zela pela utilização dos recursos, pelos equipamentos e pelo cumprimento das normas de segurança.      

TOTAL DE PONTOS DA AVALIAÇÃO  

A análise do Ambiente de trabalho não será pontuada. Serve de dados para saber se  o ambiente está adequado para o desenvolvimento das atividades ou se existe alguma 

dificuldade que impeça o servidor desempenhá-la. 

ANÁLISE DO AMBIENTE DE TRABALHO INEXISTENTE INADEQUADO POUCO 

ADEQUADO 

ADEQUADO BASTANTE 

ADEQUADO 

Equipamentos e recursos são necessários para realizar o trabalho      

Limpeza e conservação do ambiente de trabalho      

Condições de ventilação do ambiente de trabalho      

Condições de iluminação no ambiente de trabalho      

Segurança do local de trabalho      

Espaço para refeição e descanso no intervalo      

Banheiros      
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IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR/AVALIADORES 

NOME: CARGO: 

NOME: CARGO: 

NOME: CARGO: 

CONCLUSÕES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O DESEMPENHO DO SERVIDOR AVALIADO  

 

 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA DO SERVIDOR AVALIADO, TAMBÉM NO QUE SE REFERE À QUESTÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 

 

  

Nível de satisfação do índice adquirido pelo servidor: 

(   ) 0 – 0,2 - péssimo 

(   ) 0,21 – 0,4 - ruim 

(   ) 0, 41 – 0,6 - regular 

(   ) 0, 61 – 0,8 - bom 

(   ) 0,81 – 1,0 - excelente 

__________________________, ______/_______/________.                                    ____________________________________________________ 

                                                                                                                           Assinatura do Avaliador 

 

 



117 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS  

SERVIDOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

 

 

 

SERVIDOR: 

 

PERÍODO DE INTERSTÍCIO: 

 

 

COMPETÊNCIAS AUTO 

AVALIAÇÃO 

AVALIAÇÃO 

PELA 

CHEFIA 

AVALIAÇÃO 

PELA 

EQUIPE 

TOTAL 

Competências 

Comportamentais 

    

Competências 

Técnicas 

    

Competências 

Organizacionais 

    

Competências 

Sociais 

    

TOTAL 

 

    

 
 

 

Petrolina, ______/_______/_______. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura DGP 
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OBSERVAÇÕES: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para você participar da pesquisa: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS MODELOS 

ADOTADOS POR DUAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO que tem como pesquisador 

responsável DENICE DE AMORIM CAVALCANTI FREIRE, aluna do Mestrado Profissional em 

Gestão de Processos Institucionais – MPGPI, sob a orientação do prof° Dr. Sérgio Luiz Rizzo Dela 

Sávia. 

              Sua participação é voluntária, o que significa que você tem o direito de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

               Esta pesquisa pretende realizar uma análise comparativa do processo de avaliação de 

desempenho dos servidores técnico-administrativos efetivos utilizados pelo IF SERTÃO-PE e pela 

UFRN e, ao final, propor um novo modelo de avaliação de desempenho para o IF SERTÃO-PE.   O 

motivo que nos leva a fazer este estudo prende-se ao fato de trabalhar no IF SERTÃO-PE, na área 

administrativa e, por ter vivenciado experiências no processo de avaliação de desempenho, tanto no 

perfil de avaliador quanto no perfil de servidor avaliado; assim, este trabalho visa principalmente à 

melhoria do processo de avaliação de desempenho no âmbito do IF SERTÃO-PE. 
Caso você decida participar, deverá responder um questionário, com questões abertas e 

fechadas,  sobre a   avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação. O 

objetivo desta pesquisa é verificar a percepção dos servidores, chefias e Setor de Gestão de Pessoas 

quanto ao processo de avaliação de desempenho desenvolvido na Instituição.  

A sua participação não lhe trará nenhum risco e é possível que os resultados obtidos resultem 

na compreensão de todo o processo que envolve a questão da avaliação dos servidores, principalmente 

por contribuir para definição de novos critérios a serem  avaliados. A sua opinião é de fundamental 

importância para, a partir de sua percepção, identificar pontos positivos ou negativos na condução 

desse processo. 

Os dados que você nos irá fornecer serão confidenciais. Os resultados dessa pesquisa serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado 

que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 

em local seguro e por um período de 05 (cinco) anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você será indenizado. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Denice de 

Amorim Cavalcanti Freire – Fone 87.88029903, ou pelo e-mail:denice.freire@ifsertao-pe.edu.br. 
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135 ou do IF SERTÃO-PE 

2101.2375. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Denice de Amorim Cavalcanti Freire. Caso você concorde em participar de uma breve 

entrevista em outro momento, por gentileza, informe o seu telefone que entraremos em contato 

posteriormente para agendamento.  

 

Telefones.: ________________________________.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim 

e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar voluntariamente  da Pesquisa 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: ANÁLISE 

COMPARATIVA ENTRE OS MODELOS ADOTADOS POR DUAS INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DE ENSINO , e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

_______________________/______/______/_______. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS MODELOS 

ADOTADOS POR DUAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO declara que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

_______________________/______/______/_______. 

 

Denice de Amorim Cavalcanti Freire 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS  INTEGRANTES DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS EM   EDUCAÇÃO. 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - PAD  DOS 

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO – 

IF SERTÃO-PE 

 

  

 

 

 

Petrolina / 2016
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PRINCIPAIS DIRIGENTES DO IF SERTÃO-PE 

 

Maria Leopoldina Veras Camelo 

Reitora 

 

Alexandre Roberto de Souza Correia 

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 

 

Débora Santos Carvalho dos Anjos 

Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 

 

Jean Carlos Coelho de Alencar 

Pró-Reitor de Orçamento e Administração 

 

Maria Marli Melo Neto 

Pró-Reitora de Ensino 

 

Ricardo Barbosa Bitencourt 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

 

Fabiano de Almeida Marinho 

Diretor Geral do Campus Petrolina 

 

Givanilson Nunes Magalhães 

Diretor Geral do Campus Serra Talhada 

 

Jane Oliveira Perez 

Diretora Geral do Campus Petrolina Zona Rural 

 

Josenildo Forte de Brito 

Diretor Geral do Campus Salgueiro 

 

Mauricene de Paula Lima 

Diretora Geral do Campus Santa Maria da Boa Vista 

 

Rejane Rodrigues de Oliveira 

Diretora Geral do Campus Ouricuri 

 

Vera Lúcia da Silva Augusto Filha 

Diretora Geral do Campus Floresta 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Avaliação de Desempenho do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF SERTÃO-PE visa atender à Lei 11.091, de 12 de 

janeiro de 2005, ao Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, ao Decreto 5.825 de 29 de 

junho de 2006, a Lei nº 11.784/2008 e a toda legislação complementar do Ministério da 

Educação, demais Ministérios e Resoluções da Comissão Nacional de Supervisão.  

O referido programa adota um processo contínuo de descrição, análise e avaliação das 

atividades técnicas, administrativas e gerenciais desenvolvidas, fornecendo informações que 

permitam o acompanhamento do desenvolvimento de pessoal na carreira e servindo de base 

para as definições dos investimentos a serem realizados na capacitação dos servidores de 

forma planejada. Sendo assim, a avaliação de desempenho fundamenta todo o processo de 

gestão de pessoal, favorecendo a melhoria dos resultados institucionais nos seus aspectos 

administrativos, técnico-operacionais e gerenciais.  

A Avaliação de Desempenho é, portanto, um instrumento gerencial que permite ao 

avaliador mensurar os resultados obtidos pelo servidor e pela equipe de trabalho, mediante 

critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, considerando o padrão de qualidade 

de atendimento ao usuário definido pela IFE, com a finalidade de subsidiar a política de 

desenvolvimento institucional e dos servidores. 

Dessa forma, o IF SERTÃO-PE visa construir uma cultura de participação dos 

servidores nas diversas ações da instituição, como também estabelecer um programa anual de 

capacitação, aonde o processo de autoconhecimento conduza a excelência da qualidade dos 

serviços prestados à sociedade.   
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1. JUSTIFICATIVA 

 

A partir do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através da Lei n° 

11.091/2005, foi estruturado o Plano de Carreira dos Servidores Técnico-administrativos em 

Educação - PDIPCCTAE, vinculando o desenvolvimento do servidor na carreira à progressão 

por capacitação profissional e à progressão por mérito. 

O plano de desenvolvimento institucional de cada Instituição Federal de Ensino 

contemplará plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira, observados os 

princípios e diretrizes do art. 3
o
 da referida Lei. 

 Assim, deverá ser considerado no plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano 

de Carreira: 

        I - dimensionamento das necessidades institucionais, com definição de modelos de 

alocação de vagas que contemplem a diversidade da instituição; 

        II - Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento; e 

        III - Programa de Avaliação de Desempenho. 

De acordo com o § 2
o
  do Art. 24 desta Lei, o plano de desenvolvimento dos 

integrantes do Plano de Carreira deverá ser elaborado com base em diretrizes nacionais 

estabelecidas em regulamento, no prazo de 100 (cem) dias. A partir dessa regulamentação as 

Instituições Federais de Ensino teriam os seguintes prazos: 

        I - 90 (noventa) dias para a formulação do plano de desenvolvimento dos integrantes do 

Plano de Carreira; 

       II – 180 (cento e oitenta) dias para formulação do programa de capacitação e 

aperfeiçoamento; e 

        III – 360 (trezentos e sessenta) dias para o início da execução do programa de avaliação 

de desempenho e o dimensionamento das necessidades institucionais com a definição dos 

modelos de alocação de vagas. 

Um ano após a publicação da citada Lei, o governo federal publicou o Decreto nº 

5.707/06 instituindo a Política de Diretrizes para o Desenvolvimento da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional (PNDP), onde uma das suas finalidades é ―a  

adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo 

como referência o plano plurianual (Inciso III, Art. 1°)‖.  
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Em 2006, através da Resolução do Conselho Diretor nº 10, de 29 de setembro de 2006, 

foi aprovado no então Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina, o Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação – PDIPCCTAE.    

            O Decreto 5.825, de 29 de Junho de 2006, estabelece as diretrizes para a elaboração do  

PDIPCCTAE, instituído pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e define Avaliação de 

Desempenho como: 

 
―instrumento gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos 

pelo servidor ou pela equipe de trabalho, mediante critérios objetivos decorrentes 

das metas institucionais, previamente pactuadas com a equipe de trabalho, 

considerando o padrão de qualidade de atendimento ao usuário definido pela IFE, 

com a finalidade de subsidiar a política de desenvolvimento institucional e do 

servidor‖ 

 

A Avaliação de Desempenho compõem-se, então, em uma ferramenta que permite 

avaliar e mensurar, de modo objetivo e sistematizado, como cada servidor está 

desempenhando o seu papel dentro da Instituição, definindo em quais aspectos atendeu ou 

deixou de atender as expectativas institucionais, relativas à sua efetiva colaboração para o 

cumprimento de metas pré-estabelecidas. 

Alcançar e superar as metas organizacionais exige basicamente o envolvimento de 

todos os indivíduos integrantes de uma instituição. Sendo assim, evidencia-se a importância 

da descoberta de novos modelos e ações, que, além de permitir a identificação e o 

direcionamento apropriado daqueles que a conduzirão ao sucesso, possam auxiliar na criação 

de políticas de Gestão de Pessoas que promovam a participação ativa dos indivíduos que 

compõem o quadro de pessoal.  

A Avaliação de Desempenho também pode contribuir para a existência e melhoria da 

força de trabalho capacitada, motivada e comprometida com a instituição. Dessa forma, é 

importante que numa organização, a avaliação de desempenho seja realizada de forma justa e 

transparente, pois, quando isso não acontece, os indivíduos tornam-se inseguros, insatisfeitos, 

trazendo consigo um sentimento de injustiça, gerando frustrações, além de desperdiçar o 

maior capital que uma organização pode ter que é o capital humano. 

  Destaca-se, no entanto, que o Decreto nº 5.707 /2006, que institui a Política Nacional 

de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), orienta para que seja implantada a Gestão por 

Competências no âmbito das Instituições Federais de Ensino. O referido Decreto conceitua a 
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gestão por competência como: 

 

―Gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 

servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição.‖ 

 

Tal Decreto também determina que os órgãos e entidades da administração pública 

implementem a referida PNDP visando alcançar as seguintes finalidades: melhoria da 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados; desenvolvimento de forma permanente 

do servidor público; adequação das competências dos servidores aos objetivos das 

instituições; divulgação e gerenciamento das ações de capacitação e racionalização e 

efetivação dos seus gastos. Ainda orienta que os resultados das ações de capacitação e a 

mensuração do desempenho do servidor necessitam ser complementares entre si (BRASIL, 

2006). 

Em conformidade com o indicado nos Decretos 5.707/2006, 5.824/2006 e 5.825/2006, 

no ano de 2010 o IF SERTÃO-PE implantou o sistema de gestão por competências com 

abrangência em todas as suas unidades acadêmico-administrativas. Inicialmente a dimensão 

―Capacitação‖ foi definida como ponto de partida para alavancar as demais etapas do Sistema 

de Gestão por Competências no âmbito da instituição. Dessa forma, cumpre ao IF SERTÃO-

PE a implantação de uma avaliação de desempenho voltada para as competências adquiridas 

pelo servidor.  

Entende-se por competência o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o 

trabalhador deve possuir, de acordo com a sua atividade, necessárias para que determinado 

desempenho seja obtido.  Este tipo de avaliação verifica o desempenho do profissional, 

relacionando-o com as competências ideais para o desenvolvimento de sua função e para o 

cumprimento dos objetivos organizacionais, ou seja, verifica-se a contribuição de cada 

indivíduo para a organização, mediante a qualidade do cumprimento das responsabilidades, 

destacando os pontos fortes e fracos e a suas potencialidades. Sendo assim, a avaliação por 

competências é, então, um método através do qual se registram dados referentes ao 

desempenho e conhecimentos em relação às competências requeridas pelo indivíduo. Tal 

modelo de avaliação é importante para as organizações que optaram pela gestão de pessoas 

por competências. Esse processo contribui para implantação de estratégias de mudanças 

através de programas que promovam o desenvolvimento pessoal, profissional e 
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organizacional. O indivíduo tem um papel ativo na sua avaliação e no seu desenvolvimento. 

Esse tipo de avaliação mensura o desempenho do indivíduo, relacionando-o com as 

competências ideais para o desenvolvimento de sua função e para o cumprimento dos 

objetivos organizacionais.  

            Porém, para que a Avaliação de Desempenho seja utilizada como um processo de 

melhoria nas organizações é necessário que avaliador e avaliado, juntos, definam os objetivos 

que deverão ser alcançados em nível de setor, sempre visando às metas institucionais; e 

planejem, o mais detalhadamente possível, o trabalho a ser desenvolvido. A avaliação deve 

sempre recair sobre os resultados conseguidos, pois é justo que o avaliado saiba o que se 

espera do seu desempenho.  

            Necessário se faz que todos na Instituição compreendam que a Avaliação de 

Desempenho é um processo distinto do regime disciplinar, onde punição e premiação se 

transformam em aspectos a serem considerados. No entanto, a Avaliação de Desempenho não 

objetiva punir o servidor, mas sim determinar se o seu desempenho satisfaz as necessidades 

pré-estabelecidas, se atinge os objetivos e resultados esperados e, de que forma pode ser 

melhorado.  

            A função de quem avalia não pode limitar apenas à formulação de juízos sobre o 

desempenho do indivíduo, deve ainda identificar, com a colaboração deste, situações de 

trabalho passíveis de correção, transformação e ajustamentos, localizando as suas causas e 

estabelecendo perspectivas de melhoria. Também poderá subsidiar o estabelecimento de 

ações que promovam a capacitação dos indivíduos, visando o alcance das metas 

institucionais, dessa forma, aumentará a produtividade e contribuirá, ainda, para a elevação do 

índice de satisfação no trabalho. Com isso a Instituição busca resgatar o que é de mais 

humano nas pessoas, ou seja: o conhecimento, a criatividade, a sensibilidade e, 

principalmente, o seu compromisso. 

            Mesmo que a Lei 11.091/2005 e o Decreto 5825/2005 tornem obrigatória a análise do 

mérito para progressão dos servidores na carreira, a Avaliação de Desempenho, antes de dar 

consequência à mobilidade dos servidores na carreira, prende-se fundamentalmente às metas 

de alcançar a melhoria das condições técnicas do trabalho, seja individual ou coletivo, e de 

estimular o planejamento sistemático dos vários ambientes organizacionais, priorizando a 

melhoria dos serviços prestados à comunidade do IF Sertão Pernambucano e aos usuários 

externos.  
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Hoje, as diversas organizações têm buscado profissionais com um perfil compatível 

com os requisitos demandados pelas novas configurações do mundo do trabalho. De um modo 

geral, esse perfil fundamenta-se na versatilidade dos profissionais para acompanhar as 

constantes mudanças que ocorrem no ambiente de trabalho, na capacidade de atuar em 

equipes, de se expressar com clareza, de resolver problemas de forma fundamentada, dentre 

outras características. Além disso, as organizações precisam de pessoas que sejam flexíveis no 

desempenho das atribuições que lhes são pertinentes e que superem as expectativas de tal 

desempenho, para que tenham a possibilidade  de desenvolver suas competências, de crescer e 

de serem reconhecidos, pessoal e profissionalmente. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a definição de diretrizes para 

as políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da qualidade dos serviços prestados 

à comunidade, devendo ainda seu resultado contar para progressão por mérito. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

I. Definir e mensurar o grau de contribuição de cada servidor na Instituição; 

II. Detectar talentos e potencialidades, oferecendo oportunidades para o servidor; 

III. Subsidiar as ações de capacitação e desenvolvimento e acompanhamento funcional; 

IV. Facilitar o planejamento de ações para corrigir desempenhos ou para assegurar o 

aperfeiçoamento; 

V. Subsidiar os processos de promoção, progressão salarial e carreira; 

VI. Possibilitar ao servidor a identificação e busca dos meios necessários ao 

autodesenvolvimento, através da sua participação e conhecimento dos resultados da 

avaliação; 

VII. Identificar aspectos de natureza interpessoais, organizacionais, ambientais, dentre 

outros, que facilitam e dificultam o desempenho do trabalhador e as condições de 

trabalho; 
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VIII. Promover a reflexão do servidor quanto a sua responsabilidade nos resultados do 

planejamento do ambiente organizacional no qual desempenham suas atividades; 

IX. Propiciar condições para a melhoria dos processos de trabalho. 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

 

 O Programa visa atender aos Servidores Técnico-Administrativos efetivos do quadro 

permanente do IF SERTÃO-PE. 

 

4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

  

De acordo com o Art. 8.º da Lei nº 5.825, de 29 de junho de 2006, o Programa de 

Avaliação de Desempenho tem por objetivo promover o desenvolvimento institucional e 

deverá:  

I. Fornecer indicadores que subsidiem o Planejamento Estratégico, 

visando ao desenvolvimento de pessoal das IFES; 

II. Propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho;  

III. Identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor, 

consideradas as condições de trabalho;  

IV. Subsidiar a elaboração dos Programas de Capacitação e 

Aperfeiçoamento, bem como o dimensionamento das necessidades 

institucionais de pessoal e de políticas de saúde ocupacional.  

V. Aferir o mérito para Progressão. 

  

A avaliação de desempenho deve ser entendida como um processo pedagógico e 

participativo que envolve os trabalhadores, as chefias e os usuários dos serviços prestados 

pela Instituição, e deverá abranger forma integrada, a avaliação: 

- das ações da Instituição; 

- das atividades das equipes de trabalho; 

- das condições de trabalho; 

- das atividades individuais, inclusive das chefias. 

 O processo de avaliação de desempenho deve ser transparente, no qual o indivíduo, a 

equipe de trabalho e a chefia deverão definir previamente, de forma negociada, as metas e as 
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prioridades do local de trabalho e do setor, as condições necessárias e os recursos disponíveis 

para efetivar os objetivos da Instituição. Dessa forma, o referido processo implica em 

participação ativa do servidor em todas as etapas que levem ao sucesso da equipe de trabalho 

no alcance de metas estabelecidas. O servidor deverá ser participante do planejamento da 

unidade, da pactuação dos objetivos e metas, e da construção dos resultados alcançados pela 

Unidade. 

 Este programa deve ser implementado de maneira descentralizada visando à melhoria 

do desempenho dos indivíduos, das condições de trabalho e dos serviços prestado pelo IF 

Sertão Pernambucano, onde os resultados obtidos busquem a melhoria da capacidade 

produtiva dos atores envolvidos e também um melhor desempenho nos locais de trabalho. 

 Os instrumentos a serem utilizados serão estruturados, com base nos princípios de 

objetividade, legitimidade e publicidade em adequação do processo aos objetivos, métodos e 

resultados definidos no Decreto 5.825, de 29/06/06  (art.8.º, § 3.º). No processo de Avaliação 

de Desempenho, além desses princípios, também serão abrangidos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, eficiência, eficácia, efetividade, do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

5. CONCEITOS         

 

 Desenvolvimento: processo continuado que visa a ampliar conhecimentos, as capacidades 

e habilidades dos servidores a fim de aprimorar seu desempenho funcional no 

cumprimento dos objetivos institucionais.  

 Desempenho: execução de atividades e cumprimento de metas previamente pactuadas 

entre o ocupante da carreira e a IFE, com vistas ao alcance de objetivos institucionais.  

 Força de trabalho: conjunto formado pelas pessoas que, independentemente do seu 

vínculo de trabalho com a IFE, desenvolvem atividades técnico-administrativas e de 

gestão. 

 Equipe de trabalho: conjunto da força de trabalho da IFE que realiza atividades afins e 

complementares.  

 Processo de trabalho: conjunto de ações sequenciadas que organizam as atividades da 

força de trabalho e a utilização dos meios de trabalho, visando ao cumprimento dos 

objetivos e metas institucionais.  
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 Usuários: pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino 

que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados.  

 Negociação prévia: é o conhecimento antecipado e de forma oficial do servidor das 

condições necessárias e os recursos disponíveis para efetivação de metas e objetivos 

previamente definidos, fruto de elaboração conjunta de fatores de avaliação, garantindo o 

respeito às particularidades e às potencialidades e limites individuais.  

 

6. METODOLOGIA 

 

A aplicação do processo de Avaliação de Desempenho deverá ocorrer a cada dezoito 

meses, de forma a atender à dinâmica de funcionamento do IF SERTÃO-PE. Consistirão em 

avaliar o desempenho dos servidores as chefias, a equipe de trabalho e o próprio servidor.  

A proposta metodológica desenvolvida neste Programa está em consonância com o 

disposto na Lei nº 11.091/2005 e no Decreto nº 5.825/2005. Dessa forma, propõe-se que a 

avaliação seja voltada para a avaliação de desempenho por competências. 

A Coordenação Geral da Avaliação de desempenho será feita pela Diretoria de Gestão 

de Pessoas.  

A Avaliação de Desempenho do IF SERTÃO-PE será formulada de acordo com as 

Competências: Comportamentais, Técnicas, Organizacionais e Sociais. O Servidor Técnico-

Administrativo fará sua auto avaliação e, também será avaliado pela sua chefia imediata e 

pela equipe de trabalho. Propõe-se que seja realizada via formulário eletrônico, onde será 

disponibilizado no sítio eletrônico da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP/IF SERTÃO-PE), 

mediante autenticação de matrícula SIAPE e senha. O resultado final será impresso e anexado 

à pasta do servidor. 

Inicialmente foi pensado em adotar um peso para cada descrição dos critérios, porém, 

pela complexidade em relacionar o que deve ser mais ou menos importante, optou-se em  

trabalhar com notas escalonadas de 1 a 5 em cada dimensão. A escala corresponderá a: 

1 – Nunca, 2 – Raramente, 3 – Algumas vezes, 4 – Frequentemente e 5 – Sempre. 

 Em seguida, os dados serão padronizados, obtendo-se um índice de acordo com a 

equação abaixo, que varia de 0 a 1: 

mM

mx
I
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Onde: 

x = nota obtida pelo servidor 

m = menor nota possível 

M = maior nota possível 

I = índice do servidor 

O resultado final da avaliação de desempenho do servidor será apresentado 

respeitando os seguintes intervalos: 

0 – 0,2 - péssimo 

0,21 – 0,4 - ruim 

0, 41 – 0,6 - regular 

0, 61 – 0,8 - bom 

0,81 – 1,0 - excelente 

 

 Ressalta-se, no entanto, que dentro do processo de Avaliação de Desempenho deverá 

ser observado o princípio da impessoalidade ou finalidade, pois o avaliador deve ser 

imparcial, porém justo no julgamento dos critérios estabelecidos, não podendo, no entanto, 

tratar igualitariamente a todos. 

Cabe então lembrar que a falta de transparência, de coerência e de verdade na condução 

de processos voltados para questões de pessoas, seja por parte das chefias, dos gestores ou 

equipe de trabalho traduz uma sensação de desconfiança, de desestímulo e de insatisfação, 

principalmente quando existe a questão de afinidade e as pessoas não souberem distinguir 

entre a relação pessoal da relação profissional. E a avaliação de desempenho é um exemplo 

claro, pois geralmente provoca desgaste entre as pessoas envolvidas no processo.  

O resultado final do processo de avaliação de desempenho poderá fornecer informações 

relevantes para o IF SERTÃO-PE, através de identificação de problemas com as chefias, 

envolvimento das pessoas nas atividades laborais, organização e adequação do profissional ao 

cargo, necessidade de treinamento, melhoria do ambiente de trabalho, entre outros. 

 

7. AVALIAÇÃO  

 

             A Avaliação de Desempenho é um instrumento onde cada Instituição estabelece os 



133 
 

 

 

seus modelos de avaliação institucional e de gestão de recursos humanos. Não existe um 

padrão único de avaliação de desempenho no âmbito das Instituições Federais de Ensino - 

Ifes. O PCCTAE  estabeleceu como diretriz  que  o desenvolvimento do servidor na carreira 

esteja vinculado aos objetivos institucionais. Paralelamente, estabeleceu que a mudança do 

servidor para padrão de vencimento imediatamente subsequente, a cada dezoito meses, seja 

obtido na modalidade de Progressão por Mérito Profissional, desde que o servidor apresente 

resultado fixado em Programa de Avaliação de Desempenho. 

           O ―mérito‖ sempre foi considerado um importante método para avaliar a capacidade, a 

habilidade e a competência do servidor para assumir determinadas funções, proporcionando 

assim uma maior equidade e justiça. 

            Nesse sentido, as Ifes passarão a conviver com um novo clima organizacional, 

implicando formação de uma nova cultura de relações de trabalho, de planejamento de ações 

e de adequação institucional.  

            Avaliação de Desempenho no IF SERTÃO-PE deverá estar em consonância com as 

diretrizes gerais da Lei 11.091/05, além dos Decretos nº 5.707/2006 e 5.825/2006 e também 

obedecer às características e a natureza histórica de seu desenvolvimento enquanto 

Instituição.  

 A importância do papel do técnico-administrativos para o desenvolvimento das metas 

institucionais implica que o processo de Avaliação de Desempenho a ser estabelecido através 

das competências adquiridas, deva incorporar a constatação de que todos, de algum modo, 

participam do desenvolvimento institucional, contribuindo individualmente ou coletivamente 

na construção dos saberes.  Os procedimentos da Avaliação de Desempenho, mesmo que 

tenham de atender as expectativas e direito  de progressão por mérito profissional, não podem 

estimular hierarquizações, preconceitos e discriminações que possam afetar a mensuração  

justa das contribuições de cada um  no contexto onde são produzidas.   

A Avaliação de Desempenho proposta neste Programa não pode e não deve ser 

compreendida e utilizada pelo avaliador como instrumento de poder e superioridade em 

relação ao avaliado. A imparcialidade e o respeito são posturas exigidas ao avaliador. Ética, 

profissionalismo, seriedade, comprometimento e responsabilidade são indispensáveis para a 

correta utilização da Avaliação de Desempenho no âmbito do IF SERTÃO-PE. 

É importante que o avaliador não se restrinja ao presente ou ao passado, mas que se 

oriente em uma perspectiva futura, indicando elementos importantes na busca de caminhos 
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para o desenvolvimento do avaliado. 

 

7.1 Avaliação de Desempenho do Servidor 

 

Os fatores a serem avaliados no Formulário de Avaliação de Desempenho pelos 

Servidores Técnico-Administrativos são: 

 

COMPETÊNCIAS 

COMPORTAMENTAIS 

 

COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS 

 

COMPETÊNCIAS 

ORGANIZACIONAIS 

 

COMPETÊNCIAS 

SOCIAIS 

- Flexibilidade e inovação 

- Foco no trabalho 

- Empatia 

- Equilíbrio emocional 

- Comportamento Ético e 

Postura Profissional 

- Administração do tempo 

- Criatividade 

- Iniciativa/ 

Proatividade 

- Comprometimento 

- Responsabilidade 

- Assiduidade 

- Pontualidade 

- Produtividade 

- Feedback 

-Autodesenvolvimento 

- Aperfeiçoamento 

- Capacidade de 

Orientação 

- Conhecimentos 

específicos do cargo 

- Qualidade do Trabalho 

 

- Busca de Orientação 

- Interesse pela Instituição 

- Foco nos Resultados 

- Planejamento, 

administração e 

Organização 

- Capacidade Analítica e 

Estratégica 

- Visão Sistêmica 

- Relacionamento 

Interpessoal 

- Trabalhar em equipe, 

gerenciando conflitos e 

interesses. 

- Cooperação/ 

Colaboração 

- Motivação 

- Consciência ecológica e 

sustentabilidade 

ambiental  

- Zelo 
 

 

 

8 COMPETÊNCIAS 

 

8.1 Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas: 

 

I. Planejar e coordenar o desenvolvimento e a adequação permanente do processo de 

Avaliação de Desempenho;  

II. Orientar, esclarecer e capacitar os Servidores quanto ao processo;  

III. Disponibilizar metodologias participativas que instrumentalizem as Unidades e as Equipes 

de Trabalho para a realização do planejamento das ações e da Avaliação de Desempenho;  

IV. Relacionar, anualmente, os servidores que completarão interstício para Avaliação de 

Desempenho, observado os seguintes elementos: data de admissão, afastamentos, progressões 

funcionais e dias de suspensão disciplinar;  
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V. Propor Políticas de Gestão de Pessoal à partir de análise dos relatórios das Unidades;  

VI. Apresentar a cada Unidade, relatório do diagnóstico realizado, com base nas Avaliações;  

 

8.2 Compete às Chefias  

 

I. Coordenar o planejamento participativo da equipe de trabalho e a definição dos seus 

objetivos e metas; 

 II. Organizar a avaliação na respectiva Equipe de Trabalho, oferecendo as informações 

necessárias, coordenando os debates e formalizando os pareceres descritivos;  

III. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento do trabalho, visando às metas previstas, 

face às condições reais de execução;  

IV. Receber e manter em arquivo próprio as avaliações realizadas pelos Servidores e Equipe 

de Trabalho;  

 

8.3 Compete à Comissão Interna de Supervisão (CIS)  

 

I. Acompanhar e fiscalizar o processo de Avaliação de Desempenho referido no ―caput‖ deste 

artigo conforme o disposto no Art. 5º, inciso III, § 3º do Decreto nº 5.825 de 30/06/2006. 

 

9. CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO POR MÉRITO  

 

A Avaliação de Desempenho incidirá na progressão por mérito dos Servidores 

Técnicos Administrativos que estiverem no exercício do cargo efetivo. Para progredir na 

carreira, o Servidor deverá ter completado o interstício legal de dezoito meses e deverá ter 

sido submetido nas três avaliações: auto avaliação e avaliação pela chefia e equipe de 

trabalho, cujo resultado conclusivo deverá demonstrar adequação do desempenho do Servidor 

aos objetivos previamente pactuados. A aferição dos resultados da Avaliação de Desempenho 

tem, entre outros, o objetivo de ―subsidiar o aperfeiçoamento, atualização continuada de 

conhecimentos e competências, obtidos através de cursos de capacitação e qualificação, assim 

como, o Programa de Dimensionamento que apontará as necessidades institucionais de 

pessoal e de políticas de saúde ocupacional‖, ações que interessam a todos os Servidores em 

exercício de suas atividades, indiscriminadamente.   
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O Servidor cedido será avaliado pelo órgão cessionário (órgão receptor), devendo o 

resultado conclusivo ser encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas. 

A avaliação do Servidor em férias ou em gozo de licenças previstas na Lei nº 

8.112/90, que não esteja expressamente orientada nesta Norma, será feita tão logo retorne ao 

trabalho.  

O Servidor remanejado ou removido para outro Setor ou Unidade será avaliado pela 

Chefia e Equipe do novo setor, devendo ser ouvidas a Chefia e a equipe anterior, no caso em 

que ele tenha trabalhado mais de seis meses. 

O servidor redistribuído a menos de 3 (três) meses da conclusão da etapa do processo de   

avaliação será avaliado na unidade de origem e deverá ser inserido na Unidade de destino.        

Fará jus à progressão por mérito o Servidor atingir os níveis bom ou excelente na soma 

geral das avaliações: Auto avaliação, Avaliação pela Chefia Imediata e Avaliação Geral 

da Equipe. 

 

10. PERIODICIDADE  

 

A aplicação do Programa de Avaliação de Desempenho ocorrerá  no interstício para a 

Progressão por Mérito Profissional que é a cada 18 (dezoito) meses, contados da data da 

última progressão por mérito.  

Na contagem do interstício serão descontados os dias correspondentes a:  

I - Faltas não justificadas;  

II -  Suspensão disciplinar, inclusive a preventiva;  

III - Cumprimento de pena privativa de liberdade que impeça o exercício das funções 

de seu cargo;  

IV - Licença para acompanhar o cônjuge sem exercício provisório;  

V - Licença para tratamento da própria saúde, quando superior a 06 (seis) meses, 

dentro do mesmo período avaliativo;  

VI - Licença para prestar assistência a familiar enfermo, quando não remunerada;  

VII - Licença para tratar de interesse particular;  

VIII - Licença para atividade política, quando não remunerada;  
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IX - Afastamento para exercício de mandato eletivo; 

X - Qualquer outro afastamento não remunerado ou período não considerado como 

efetivo exercício.  

Nas hipóteses dos incisos II e III, se constatada improcedência da penalidade ou da 

condenação, a contagem será restabelecida, computando-se o período correspondente ao 

afastamento.  

  Em caso de servidor investido no mandato de vereador, mas não afastado do 

exercício do cargo por existir compatibilidade de horário, a contagem do interstício não 

será suspensa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação final do desempenho para a progressão por mérito dar-se-á através da 

somatória das avaliações: auto avaliação, avaliação pela chefia e pela equipe de trabalho e 

será avaliado no decorrer de dezoito meses de interstício.  

O resultado do processo de avaliação deverá ser divulgado ao Servidor avaliado para 

que o mesmo tome pleno conhecimento da sua avaliação,  garantido assim seu direito de 

ampla defesa, caso necessite.  

O processo de avaliação deverá obedecer aos prazos estabelecidos pelas normas 

institucionais estabelecidas pelo Programa de Avaliação de Desempenho. O Servidor terá 

5 (cinco) dias para interpor recurso ao resultado final da avaliação, contados da data em 

que for notificado.  

O documento de criação e implantação do Programa será revisto decorrido 18 

(dezoito) meses, para implementação dos demais objetivos previstos neste Programa. O 

Programa entrará em vigor a partir da data de aprovação pelo gestor máximo do IF 

SERTÃO-PE. 

Cabe ressaltar que os dados referentes ao Diagnóstico de Condições de Trabalho não 

influenciarão na pontuação da Avaliação de Desempenho, mas será importante para o 

diagnóstico dos processos de trabalho e condições socioambientais.
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INTRODUÇÃO 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF 

SERTÃO-PE, visando atender à Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005, aos Decretosnº 5.707, 

de 23 de fevereiro de 2006 e 5.825, de 29 de junho de 2006, a Lei nº 11.784/2008 e a toda 

legislação complementar do Ministério da Educação, demais Ministérios e Resoluções da 

Comissão Nacional de Supervisão, está implantando o Programa de Avaliação de 

Desempenho para os servidores técnico-administrativos efetivos. 

O programa de avaliação de desempenho constitui-se num processo contínuo de 

descrição, análise e avaliação das atividades técnicas, administrativas e gerenciais 

desenvolvidas pelos servidores técnico-administrativos. Sendo assim, a avaliação deve servir 

de parâmetro para avaliar a Instituição, avaliar comportamentos e avaliar os servidores, pois 

possui caráter pedagógico e permite uma constante reavaliação (feedback) de todo o processo. 

Sob esse aspecto, a avaliação de desempenho está fortemente relacionada às atividades 

de planejamento e gestão de resultados, relacionando-as com o compromisso pela qualidade e 

a diversidade dos serviços prestados. Surge, assim, a necessidade de envolver os servidores do 

IF SERTÃO-PE, direcionando os resultados para o cumprimento da missão da Instituição, a 

partir de um referencial estratégico e metodológico. 

A Avaliação de Desempenho compõem-se em uma ferramenta que permite avaliar e 

mensurar, de modo objetivo e sistematizado, como cada servidor está desempenhando o seu 

papel dentro da Instituição, definindo em quais aspectos atendeu ou deixou de atender as 

expectativas institucionais, relativas à sua efetiva colaboração para o cumprimento de metas 

pré-estabelecidas. Sendo assim, ela pode contribuir para a existência e melhoria da força de 

trabalho capacitada, motivada e comprometida com a instituição. 

Avaliar um indivíduo é tarefa difícil para qualquer avaliador, seja em instituição 

pública ou privada. Seu papel é de fundamental importância para o resultado desse processo, 

pois é ele quem conduz o dia a dia do funcionário orientando-o nas tarefas, desde as mais 

simples às mais complexas. 

Portanto, é importante que a avaliação de desempenho seja realizada de forma justa e 

transparente. Geralmente as decisões sobre os servidores fundamentam-se na análise da 

atuação profissional, na qualidade dos resultados e na competência demonstrada no exercício 
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do cargo. É natural que, realizada empiricamente, essa análise tenda ao subjetivismo pela 

ausência de critérios ou de uma orientação sistematizada. 

Apesar do IF SERTÃO-PE não possuir um programa formal de avaliação de 

desempenho e que atenda ao que preconiza o Decreto nº 5.707/06, ele vem, ao longo desses 

anos, desenvolvendo essa ação, onde os critérios avaliados são: quantidade e qualidade de 

trabalho, iniciativa e cooperação, assiduidade e pontualidade e urbanidade e relacionamento. 

Assim, o Programa de Avaliação de Desempenho do IFSERTÃO-PE tem por objetivo 

―Promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a definição de diretrizes para as 

políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da qualidade dos serviços prestados à 

comunidade, devendo ainda seu resultado contar para progressão por mérito. O referido 

manual vem orientar e ajudar a compreender melhor os princípios, a importância e a 

organização da Avaliação de Desempenho no âmbito da instituição. 
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1 – O QUE É A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO? 

 

É um processo periódico de verificação do desempenho dos servidores, que identifica 

em que medida cada pessoa cumpriu com o seu papel, contribuindo para satisfazer os 

objetivos da organização. A Avaliação de Desempenho é uma das ferramentas mais 

importantes do gerenciamento de recursos humanos, influenciando as carreiras e a vida 

profissional dos indivíduos. Essa avaliação também é uma ferramenta poderosa que a 

organização pode utilizar visando o alcance de metas estratégicas. 

 

2 – POR QUE AVALIAR? 

 

Com a efetivação da Avaliação de Desempenho o IF SERTÃO-PE poderá conhecer o 

desempenho de cada servidor, assim terá condições de:  

I. valorizar o servidor que faz um trabalho bem feito;  

II. identificar as necessidades de capacitação;  

III. possibilitar a cooperação entre servidores e chefias; 

IV. contribuir para a melhoria das atividades institucionais; 

V. detectar pontos negativos que interfiram no bom desempenho do servidor. 

 

3 –OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A Avaliação de Desempenho deverá ser utilizada como ferramenta de gerenciamento 

com o objetivo de:  

I. identificar o potencial dos servidores;  

II. contribuir para o processo de planejamento organizacional e o alcance das metas 

institucionais;  

III. fornecer informações que proporcionem a condução eficaz do desempenho dos 

servidores para resultados positivos;  

IV. mapear os recursos humanos para adequação às necessidades da organização;  

V. estimular o fluxo de informação entre os diversos níveis hierárquicos para a melhoria 

das relações interpessoais e da qualidade dos serviços prestados;  

VI. incentivar o comprometimento dos servidores com os objetivos da instituição;  

VII. estimular o desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores; 
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VIII. propiciar condições para a melhoria dos processos de trabalho; 

IX. fornecer informações que possibilitem ao servidor avaliado conhecer o que a 

instituição espera de seu desempenho;  

X. identificar a necessidade de capacitação e qualificação para melhoria do desempenho 

individual e coletivo;  

XI. identificar mecanismos de motivação para os servidores, promovendo o auto 

aperfeiçoamento, inclusive com cursos de capacitação. 

 

4 – QUEM SERÁ AVALIADO? 

 

Serão avaliados todos os servidores ativos e que possuam vínculo permanente no IF 

SERTÃO-PE. 

Na contagem do interstício serão descontados os dias correspondentes a:  

I. Faltas não justificadas;  

II. Suspensão disciplinar, inclusive a preventiva;  

III. Cumprimento de pena privativa de liberdade que impeça o exercício das funções de 

seu cargo;  

IV. Licença para acompanhar o cônjuge sem exercício provisório;  

V. Licença para tratamento da própria saúde, quando superior a 06 (seis) meses, dentro 

do mesmo período avaliativo;  

VI. Licença para prestar assistência a familiar enfermo, quando não remunerada; 
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VII. Licença para tratar de interesse particular;  

VIII. Licença para atividade política, quando não remunerada;  

IX.  Afastamento para exercício de mandato eletivo; 

X. Qualquer outro afastamento não remunerado ou período não considerado como efetivo 

exercício.  

O servidor será avaliado pela sua chefia imediata e pela equipe de trabalho na unidade 

onde estiverem lotados, a cada 18 meses, cabendo ao avaliador solicitar, se necessário, 

subsídios junto à chefia anterior, caso o servidor tenha sido removido. 

 

OBSERVAÇÃO: O servidor afastado junto a outros órgãos da Administração Pública 

direta ou indireta deverá ser avaliado pela chefia imediata do local onde se encontra prestando 

serviços. 

 

5 - O QUE SERÁ AVALIADO? 

 

Será avaliado o desempenho dos servidores, por meio das seguintes competências: 

 

• Competências Comportamentais - referem à capacidade de contatar, integrar e identificar 

as próprias emoções, motivações e pensamentos, vivenciando e gerenciando-os 

conscientemente, para expressá-los eficazmente na forma de comportamentos e atitudes que 

garantam mais satisfação e realizações em sua vida profissional e pessoal. 

• Competências Técnicas– são aquelas que são obtidas através de educação formal, 

treinamentos e experiência profissional, 

• Competências Organizacionais– dizem respeito ao conhecimento da organização de um 

modo geral, e também dos conhecimentos técnicos e habilidades e possuem ferramentas que 

causam impacto em produtos e serviços múltiplos em organização e fornecem uma vantagem 

competitiva no mercado. 
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 • Competências Sociais- representam as capacidades/habilidades para lidar com as pessoas, 

escutando-as, compreendendo-as, unindo-as e motivando-as para atingir objetivos 

organizacionais. 

 

6. CONCEITOS 

 

I. Desenvolvimento: processo continuado que visa a ampliar conhecimentos, as 

capacidades e habilidades dos servidores a fim de aprimorar seu desempenho 

funcional no cumprimento dos objetivos institucionais.  

II. Desempenho: execução de atividades e cumprimento de metas previamente pactuadas 

entre o ocupante da carreira e a IFE, com vistas ao alcance de objetivos institucionais.  

III. Força de trabalho: conjunto formado pelas pessoas que, independentemente do seu 

vínculo de trabalho com a IFE, desenvolvem atividades técnico-administrativas e de 

gestão. 

IV.  Equipe de trabalho: conjunto da força de trabalho da IFE que realiza atividades afins 

e complementares.  

V. Processo de trabalho: conjunto de ações sequenciadas que organizam as atividades 

da força de trabalho e a utilização dos meios de trabalho, visando ao cumprimento dos 

objetivos e metas institucionais.  

VI.  Usuários: pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de 

Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados.  

VII. Negociação prévia: é o conhecimento antecipado e de forma oficial do servidor das 

condições necessárias e os recursos disponíveis para efetivação de metas e objetivos 

previamente definidos, fruto de elaboração conjunta de fatores de avaliação, 

garantindo o respeito às particularidades e às potencialidades e limites individuais.  
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7 - PRINCÍPIOS DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Para um melhor resultado na avaliação de desempenho, é necessário que sejam 

definidos em conjunto, entre avaliador e avaliados, as metas a serem alcançadas, pois assim 

permite uma maior transparência do processo: 

 

I. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA: O servidor deve conhecer, antecipadamente, as metas e as 

prioridades do Setor/Departamento, as condições necessárias e os recursos disponíveis para a 

efetivação dos objetivos da Instituição e de seu Setor/Departamento, em particular. A 

negociação de metas entre avaliado e avaliador permitirá a definição conjunta de alguns dos 

fatores de sua avaliação. Isso garantirá o respeito às particularidades e às potencialidades 

individuais.  

II. PERCEPÇÃO DE POTENCIALIDADES: Cada Setor ou Departamento deve procurar 

conhecer as características e as potencialidades de cada membro, de modo a favorecer a 

manifestação e o desenvolvimento das potencialidades individuais, em sintonia com as 

necessidades do Setor e da Instituição. 

III. CONTINUIDADE: Acompanhamento sistemático, de modo a possibilitar a monitoração 

histórica dos resultados, revisões periódicas e readaptação em função de situações ou 

mudanças específicas.  

IV. FLEXIBILIDADE: Oportunidade, aos envolvidos, de interação no processo de 

avaliação, em sintonia com o desempenho do seu setor. O princípio da flexibilidade deve estar 

presente também na aplicação dos instrumentos previstos no processo de avaliação.  

V. PEDAGÓGICO: O componente de desempenho coletivo do Programa demanda um 

envolvimento do avaliador com os avaliados, para procederem à auto avaliação do setor e 

uma análise da satisfação, seja pela equipe de trabalho ou por outros servidores, de modo que 

essa interação resulte num processo de aprendizagem, por meio do fazer – aprender e fazer 

melhor.  

VI. RELATÓRIO INDIVIDUAL: Apresentação dos pontos fortes e das realizações em 

termos de desempenho profissional individual, através do relatório do 

pasta individual a ser mantida pelo setor para registrar, documentar, assegurar e subsidiar o 

processo avaliativo).  

 



149 
 

 

 

8 - PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO 

 

O Programa de Avaliação de Desempenho, em seu processo de execução será 

realizado a cada 18 meses conforme o que orienta a Lei nº 11.091/2005.Esse modelo de 

avaliação leva em consideração as competências requeridas pelo servidor durante o referido 

interstício. 

Para uma avaliação mais justa e transparente, e, de acordo com o Decreto nº 

5.707/2006, o servidor será avaliado pela chefia, pela equipe de trabalho e pela sua própria 

avaliação (auto avaliação). Ao final, soma o resultado das três categorias e divide por três, 

onde obtém a nota final da avaliação de desempenho. Não haverá peso diferenciado para as 

categorias. 

1 – Nunca, 2 – Raramente, 3 – Algumas vezes, 4 – Frequentemente e 5 – Sempre. 

 Em seguida, os dados serão padronizados, obtendo-se um índice de acordo com a 

equação abaixo, que varia de 0 a 1: 

mM

mx
I




                                                                  

Onde: 

x = nota obtida pelo servidor 

m = menor nota possível 

M = maior nota possível 

I = índice do servidor 

O resultado final da avaliação de desempenho do servidor será apresentado 

respeitando os seguintes intervalos: 

0 – 0,2 - péssimo 

0,21 – 0,4 - ruim 

0, 41 – 0,6 - regular
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0, 61 – 0,8 - bom 

0,81 – 1,0 - excelente 

 

Fará jus à progressão por mérito o Servidor atingir os níveis bom ou excelente na 

soma geral das avaliações: Auto avaliação, Avaliação pela Chefia Imediata e Avaliação 

Geral da Equipe. 

 

9 - PAPEL DO AVALIADOR 

 

Ao preencher o formulário de Avaliação de Desempenho, o avaliador deverá procurar:  

I. Realizar a Avaliação de Desempenho no prazo determinado pela Diretoria de Gestão 

de Pessoas; 

II. Não se deixar impressionar pelo acontecimento mais recente;  

III. Conhecer o trabalho do servidor, para saber se ele está sendo bem ou mal executado;  

IV. Ser imparcial e impessoal – não deve ser levado em consideração questões pessoal;  

V. Não ser complacente – não observar as diferenças existentes entre os avaliados, no que 

se refere a padrões de desempenho;  

VI. Evitar ser muito rigoroso identificando apenas as diferenças sutis expressas no dia-a-

dia de cada avaliado;  

VII. Retratar fielmente o servidor;  

VIII. Levar em consideração o comportamento do servidor ao longo de todo o período de 

avaliação;  

IX. Não avaliar por comparações;  

X. Erros na avaliação devem ser evitados, pois podem causar desmotivação, queda dos 

níveis de produtividade e ainda o fracasso do modelo de Avaliação de Desempenho. 

XI. Conduzir a Avaliação de Desempenho, viabilizando o diálogo e a negociação nos 

casos de discordância, mantendo o servidor ciente de seu desempenho durante o 

processo de avaliação. 
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LEMBRE-SE:  

 A avaliação de Desempenho não objetiva punir o servidor, mas 

contribuir para a melhoria das ações institucionais através de uma maior 

participação e colaboração e comprometimento do servidor. 

 Cada servidor possui suas expectativas e objetivos pessoais e 

deve ser avaliado de forma individual, seja qual for a sua função, em razão do 

papel importante e significativo que exerce na organização. 

 

10 - O CONHECIMENTO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Ao término do processo, o servidor tomará ciência do resultado da sua Avaliação de 

Desempenho, através da Diretoria de Gestão de Pessoas. 

Posteriormente será emitida Portaria concedendo a Progressão funcional por Mérito. 

 

11 – DIREITO E PRAZO PARA RECURSOS 

 

Se houver discordância do servidor quanto ao resultado da sua Avaliação de 

Desempenho poderá encaminhar recurso à Diretoria de Gestão de Pessoas, no prazo de 3 

(três) dias, contados do dia seguinte ao de sua ciência.  
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CONCLUSÃO 

 

 Este Programa de Avaliação de Desempenho visa trazer inovação ao processo 

tradicional de avaliação do IF SERTÃO-PE, buscando contribuir para a melhoria do 

desempenho institucional e profissional dos seus servidores, levando em consideração as 

condições necessárias para que eles possam ter uma melhor qualidade de trabalho sem se 

afastar da qualidade de vida, nem dos objetivos e missão institucionais.         

 Toda proposta de mudança acarreta, no primeiro momento, insegurança que só será 

superada se houver coragem e vontade de participar e contribuir para os ajustes e melhorias 

contínuas.           

 O sucesso da implantação deste Programa depende de se acreditar na dimensão coletiva da 

avaliação como um dos componentes para a melhoria e da participação de cada servidor que 

poderá – com apresentação de críticas e sugestões – aperfeiçoá-lo sempre. 
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PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO 

  

Resolução nº ### de ##,  ###  de 2016. 

 

Dispõe sobre o processo de Avaliação de Desempenho 

dos servidores técnico-administrativos do IF SERTÃO-

PE.  

 

            A Magnífica Reitora do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano, no exercício de suas atribuições e tendo em vista o que determina o Decreto 

nº  5.825, de 29 de junho de 2006 – DOU de 30/06/2006, o Decreto nº 5.707/2006 e a Lei nº 

11.091, de 12 de janeiro de 2005, resolve implantar o processo de Avaliação de Desempenho 

no âmbito do IF SERTÃO-PE:  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 Art. 1º.  A Avaliação de Desempenho é um instrumento gerencial que permite avaliar e 

mensurar, de modo objetivo e sistematizado, os resultados obtidos pelo servidor e pela equipe 

de trabalho, mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, previamente 

pactuadas com a equipe de trabalho, com a finalidade de subsidiar a política de 

desenvolvimento institucional e do servidor.   

Art. 2º.  Os servidores técnico-administrativos em educação submeter-se-ão à avaliação de 

desempenho, obedecidos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência, eficácia, efetividade, do contraditório e da ampla defesa. 

Art. 3º. O programa de Avaliação de Desempenho, como processo pedagógico, coletivo e 

participativo, abrangerá, de forma integrada, a avaliação:  

I. das ações do IF SERTÃO-PE; 

II. das atividades das equipes de trabalho; 

III. das condições de trabalho; e 

IV. das atividades individuais, inclusive as das chefias. 
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 Art. 4º. O Programa de Avaliação de Desempenho do IF SERTÃO-PE observará os 

seguintes princípios: 

I. Fornecer indicadores que subsidiem o Planejamento Estratégico, visando ao 

desenvolvimento de pessoal das IFES; 

II. Propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho;  

III. Identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor, consideradas as 

condições de trabalho;  

IV. Subsidiar a elaboração dos Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento, bem como 

o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e de políticas de saúde 

ocupacional.  

V. Aferir o mérito para Progressão. 

 Art. 5º. A Avaliação de Desempenho tem por objetivos: 

I. identificar o potencial dos servidores;  

II. contribuir para o processo de planejamento organizacional e o alcance das metas 

institucionais;  

III. fornecer informações que proporcionem a condução eficaz do desempenho dos servidores para 

resultados positivos;  

IV. mapear os recursos humanos para adequação às necessidades da organização;  

V. estimular o fluxo de informação entre os diversos níveis hierárquicos para a melhor das 

relações interpessoais e da qualidade dos serviços prestados;  

VI. incentivar o comprometimento dos servidores com os objetivos da instituição;  

VII. estimular o desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores; 

VIII. propiciar condições para a melhoria dos processos de trabalho; 

IX. fornecer informações que possibilitem ao servidor avaliado conhecer o que a instituição espera 

de seu desempenho;  

X. identificar a necessidade de capacitação e qualificação para melhoria do desempenho 

individual e coletivo;  

XI. identificar mecanismos de motivação para os servidores, promovendo o auto aperfeiçoamento, 

inclusive com cursos de capacitação. 

rt. 6º . O resultado  do Programa  de Avaliação de Desempenho deverá: 

I - Fornecer indicadores que subsidiem o Planejamento Estratégico, visando ao 

desenvolvimento de pessoal do IF SERTÃO-PE  

II - Propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho;  

III -  Identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor, consideradas 
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as condições de trabalho;  

 IV -  Subsidiar a elaboração dos Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento, bem 

como o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e de políticas de saúde 

ocupacional.  

 V – Aferir o mérito para Progressão. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

 Art. 7º. A responsabilidade pelo processo de Avaliação de Desempenho dos servidores 

técnico-administrativos é da Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP. 

Art. 8º.  Compete a DGP: 

I. Planejar e coordenar o desenvolvimento e a adequação permanente do processo de 

Avaliação de Desempenho;  

II. Orientar, esclarecer e capacitar os Servidores quanto ao processo;  

III. Disponibilizar metodologias participativas que instrumentalizem as Unidades e as 

Equipes de Trabalho para a realização do planejamento das ações e da Avaliação de 

Desempenho;  

IV. Relacionar, anualmente, os servidores que completarão interstício para Avaliação de 

Desempenho, observado os seguintes elementos: data de admissão, afastamentos, 

progressões funcionais e dias de suspensão disciplinar;  

V. Propor Políticas de Gestão de Pessoal à partir de análise dos relatórios das Unidades;  

VI. Mediar se necessário, a negociação entre o avaliador e o servidor, em caso de 

discordância quanto aos conceitos aplicados; 

VII. Homologar o resultado da avaliação de desempenho, e expedir a portaria de 

Progressão por Mérito, e 

VIII. Dar ciência formalmente ao servidor do resultado final da avaliação; 

 

Art. 9º. Compete às Chefias: 

I. Coordenar o planejamento participativo da equipe de trabalho e a definição dos seus 

objetivos e metas; 

II. Acompanhar o desempenho do servidor; 

III. Orientar os servidores que lhes são subordinados sobre os critérios a serem utilizados 
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para a avaliação do seu desempenho; 

IV. Realizar a avaliação individual dos servidores da equipe de trabalho; 

V. Organizar a avaliação na respectiva Equipe de Trabalho, oferecendo as informações 

necessárias, coordenando os debates e formalizando os pareceres descritivos;  

VI. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento do trabalho, visando às metas 

previstas, face às condições reais de execução;  

VII. Receber e manter em arquivo próprio as avaliações realizadas pelos Servidores e 

Equipe de Trabalho;  

VIII. Reunir a equipe de trabalho para orientar os servidores sobre os procedimentos da 

avaliação previstos nesta resolução; 

IX. Indicar as ações de capacitação necessárias ao desenvolvimento do servidor avaliado; 

X. Avaliar o servidor, através do sistema, no prazo máximo de 10 dias, a partir da data de 

recebimento da comunicação. 

Art. 10. Compete à Comissão Interna de Supervisão (CIS) acompanhar e fiscalizar o processo 

de Avaliação de Desempenho referido no ―caput‖ deste artigo conforme o disposto no Art. 5º, 

inciso III, § 3º do Decreto nº 5.825 de 30/06/2006.  

Art. 13. Compete ao servidor avaliado: 

I. Realizar sua auto avaliação de forma sensata, dentro do prazo estipulado; 

II. Elaborar seu Plano de Desenvolvimento, elencando as ações de capacitação com  

vistas à sua melhoria no desempenho das atividades ou atualização profissional. 

Art. 14. Compete à Equipe de Trabalho: 

I. Avaliar o colega de trabalho, de forma sensata, através do sistema, no prazo máximo 

de 10 dias, a partir da data de recebimento da comunicação.  

 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

 

Art. 14.  A avaliação de desempenho é a verificação sistemática e formal da atuação do 

servidor no exercício das atribuições no cargo, no âmbito de sua área e/ou especialidade, 

mediante critérios objetivos.  

 §1º. Os servidores técnico-administrativos serão avaliados em função das suas atividades, 

metas realizadas, trabalho em equipe e condições de trabalho para efeitos de progressão por 

mérito.  
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§2º. Os servidores técnico-administrativos em final de carreira também participam do 

processo de avaliação. 

§ 3º.  O servidor cedido será avaliado pelo órgão requisitante, que deverá observar os critérios 

estabelecidos nesta Resolução.  

§ 4 .º Será a cada 18 (dezoito) meses a avaliação dos servidores, exceto para os servidores 

afastado para licença particular ou médica. 

Art. 15. O servidor que tiver trabalhado durante o interstício sob a direção de mais de um 

chefe, deverá ser avaliado pelo último chefe, com a participação da chefia anterior se for o 

caso. 

Art. 16. O servidor ocupante de cargo efetivo designado para a função de confiança será 

avaliado pela chefia imediatamente superior.  

Art. 17. Participarão do processo de avaliação de desempenho todos os integrantes da equipe 

de trabalho, sendo a competência de coordenação do chefe imediato do servidor ou, nos 

impedimentos deste, de seu substituto eventual, denominado avaliador, para os fins previstos 

nesta Resolução.  

Art. 18.  Os servidores técnico-administrativos em educação serão avaliados a cada período 

de 18 (meses) meses de efetivo exercício no cargo, durante os quais será acompanhada a 

atuação do servidor.  

§ 1º O fator de desempenho será escalonado, com notas de 1 a 5 em cada dimensão; 

§ 2º A escala corresponderá a: 1 – Nunca, 2 – Raramente, 3 – Algumas vezes, 4 – Frequentemente e 5 

– Sempre. 

§ 3º Através dessa nota será obtido um índice que varia de 0 a 1; 

§ 4º O índice será obtido a partir da seguinte equação:  

mM

mx
I




  

Onde: 

x = nota obtida pelo servidor 

m = menor nota possível 

M = maior nota possível 

I = índice do servidor 
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Art. 19 O nível de desempenho referente ao índice adquirido pelo servidor deverá respeitar os 

seguintes intervalos: 

0 – 0,2 - péssimo 

0,21 – 0,4 - ruim 

0, 41 – 0,6 - regular 

0, 61 – 0,8 - bom 

0,81 – 1,0 - excelente 

§ 1º Para obtenção do resultado final da avaliação de desempenho realizada pela chefia, 

equipe de trabalho e pelo próprio servidor, será a soma das avaliações dividido por 3. 

§ 2º Não haverá peso para cada categoria 

§ 3º Será considerado DESEMPENHO EXCELENTE o servidor que alcançou o índice 0,81 a 

1,0. 

§ 4º Será considerado DESEMPENHO BOM o servidor que alcançou o índice 0,61 a 0,8. 

§ 5º Será considerado DESEMPENHO REGULAR o servidor que alcançou o índice 0,41 a 

0,6. 

§ 6º Será considerado DESEMPENHO RUIM o servidor que alcançou o índice 0,21 a 0,4. 

§ 7º Será considerado DESEMPENHO PÉSSIMO o servidor que alcançou o índice 0,0 a 0,2. 

 

Art. 20. Quando o servidor alcançar os índices 0,0 a 0,6 caberá à DGP, em articulação com o 

avaliador e com a participação do servidor, elaborar e implementar plano de ação visando à 

melhoria do desempenho.  

 Art. 21. Os critérios utilizados no formulário de Avaliação de Desempenho foram definidos 

de acordo com as competências comportamentais, técnicas, organizacionais e sociais. 

Art. 22. O processo de Avaliação de Desempenho é contínuo e permanente, com início na 

data do exercício do cargo, e deve registrar o desempenho a cada 18 (dezoito) meses. 

Art. 23. A divulgação do Programa de Avaliação de Desempenho é feita pela DGP, precedida 

de treinamento, a qual objetiva garantir a uniformidade do processo, a conscientização e a 

responsabilidade da Avaliação de Desempenho.   
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CAPÍTULO V 

DAS METAS 

 

 Art. 24.  As metas serão definidas com base nas metas institucionais pactuadas com a equipe 

de trabalho e serão mensuradas pelo seu grau de cumprimento.  

Art. 25. As metas para cada ano deverão ser definidas pela equipe de trabalho, juntamente 

com a chefia imediata e, acompanhadas periodicamente.  

 

CAPÍTULO VI 

DA PERIODICIDADE 

 

 Art. 26. A periodicidade do Programa de Avaliação de Desempenho será no interstício de 18 

(dezoito) meses. 

Art. 27. A avaliação, quando concluir pelo mérito, gerará efeito financeiro a partir da data em 

que o servidor completar o interstício.  

Parágrafo Único: Entende-se por interstício o período que compreende dezoito meses de 

efetivo exercício, contados a partir da data de ingresso no Serviço Público Federal.  

Art. 28.  A progressão por mérito profissional consiste na mudança para o padrão de 

vencimento imediatamente subsequente, dentro do mesmo nível de classificação e de 

capacitação, e ocorrerá a cada dezoito meses de efetivo exercício.  

Art. 29.  Terá direito à progressão por mérito profissional o servidor que atender aos 

seguintes requisitos:  

I Alcançar desempenho bom ou excelente na avaliação.  

II Não ter sofrido sanção disciplinar de qualquer natureza durante o período de dois anos.  

Art. 30. Na contagem do interstício, serão descontados os dias correspondentes a:  

I Faltas não justificadas; 

II Suspensão disciplinar, inclusive a preventiva;  

III Cumprimento de pena privativa de liberdade que impeça o exercício das funções de seu 

cargo;  

IV Licença para acompanhar o cônjuge sem exercício provisório;  
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V Licença para prestar assistência a familiar enfermo, quando não remunerada;  

VI Licença para tratar de interesse particular;  

VII Licença para atividade política, quando não remunerada;  

VIII Afastamento para exercício de mandato eletivo;  

IX Qualquer outro afastamento não remunerado ou período não considerado como efetivo 

exercício.  

§ 1º. Somente será computado o tempo de serviço público federal de efetivo exercício para 

fins de interstício para concessão da Progressão por Mérito Profissional os afastamentos e 

ausências previstos nos artigos 97 e 102 da Lei nº 8.112/90.  

§ 2º Ao final da licença ou do afastamento de que trata o § 1º, a contagem de tempo, para 

completar o interstício, será reiniciada na data em que o servidor retornar ao exercício do 

cargo.  

 § 3º. Nas hipóteses dos incisos II e III, se constatada a improcedência da penalidade ou da 

condenação, a contagem será restabelecida, computando-se o período correspondente ao 

afastamento.  

§ 4º. Em caso de servidor investido no mandato de vereador, mas não afastado do exercício 

do cargo por existir compatibilidade de horário, a contagem do interstício não será suspensa.  

Art. 31. Os servidores do IF SERTÃO-PE que estão em cooperação técnica, cedência ou 

lotação provisória em outros órgãos também serão avaliados. 

Art. 32. Em caso de remoção ou redistribuição durante o período considerado para avaliação, 

esta será realizada pela chefia imediata com a qual ocorreu a permanência por tempo igual ou 

superior a oito (08) meses, devendo o servidor, simultaneamente, proceder a auto avaliação. 

Art. 33. A progressão funcional por mérito será concedida através de Portaria emitida pelo 

Gestor máximo do IF SERTÃO-PE.  

Parágrafo Único A portaria a que se refere este artigo será publicada e consignada nos 

assentamentos funcionais do servidor.  
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CAPÍTULO VIII 

DO TEMPO RESIDUAL E EFEITOS FINANCEIROS  

 

. Art. 34.  O efeito financeiro decorrente da progressão por mérito será a data em que o 

servidor completar o interstício estabelecido no §2º do art. 10, da Lei n º 11.091/2005;  

 

CAPÍTULO IX 

DOS RESULTADOS 

 

 Art. 35. O Resultado Final da Avaliação de Desempenho será obtido entre a Média das 

avaliações realizadas pela chefia, equipe de trabalho e auto avaliação e a progressão será 

concedida ao servidor que obtiver no mínimo 0, 61 da pontuação máxima na Avaliação de 

Desempenho.   

Parágrafo Único. A avaliação das condições de trabalho será considerada como fator de 

correção da nota final obtida pelo avaliado.  

Art. 36. Compete à DGP dar conhecimento do resultado da Avaliação de Desempenho.  

Art. 37. Cabe pedido de reconsideração junto a DGP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 

da ciência do servidor, do resultado final da Avaliação de Desempenho. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 38. As necessidades de capacitação ou treinamento do servidor cujo desempenho tenha 

sido considerado insatisfatório serão priorizadas no planejamento e execução do Programa de 

Capacitação da DGP. 

Art. 39.  As situações não previstas na presente resolução serão decididas pelo Gestor 

máximo do IF SERTÃO-PE, ouvido a DGP.  

Art. 40. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Petrolina,      de             de  2016. 
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