
Perguntas mais 
frequentes

Avaliação de
Desempenho

Estou com avaliação atrasada. O que 
faço?
  Peça à sua chea que, por meio de 
memorando, solicite segunda via de sua 
avaliação para a DGD/CPTA, quando for o caso. 
Encaminharemos para seu setor as avaliações 
pendentes. Se dentre estas houver avaliações 
com atraso superior a 120 dias subsequentes à 
vigência da mesma, o servidor deverá autuar o 
devidodevido processo para regularização de 
pendências. No caso em que as avaliações 
atrasadas ainda se encontrem no setor, não há 
necessidade de solicitação de segunda via.

Estou em nal de carreira (ou no último 
nível de progressão). Preciso fazer 
avaliação?
 Sim. Todo servidor deverá ser avaliado, 
independentemente de seu padrão de 
vencimento. Aquele que estiver no último 
padrão, no entanto, será dispensado da 
necessidade de autuação de processo para 
regularização de pendência, em caso de 
atraso superior a 120 dias subsequentes à 
vigênciavigência da mesma. Neste caso, a entrega do 
formulário avaliativo deverá ser feita somente 
mediante guia de remessa ou memorando, 
junto à Secretaria da Progepe.

Não concordo com as notas que recebi de 
minha chea. Como devo proceder?
 Preencha o formulário de reconsideração de 
notas, disponível no site da Progepe, 
anexando o formulário de avaliação de 
desempenho original e formalize, autuando 
processo endereçado à Divisão de Gestão de 
Desempenho, para contato com chea 
imediata. Caso não haja deferimento, ainda há 
instânciainstância de recurso, a ser avaliada pelo 
superior imediato da chea do servidor em 
questão.

Por que a minha avaliação voltou?
 Dentre as possibilidades, destacamos:
a) Não atendimento aos critérios de preenchi-
mento da avaliação, conforme a resposta da 
questão 6.
b) Necessidade de formação de processo, por 
se enquadrar em situação de regularização de 
pendências (avaliações com atraso superior a 
120 dias, contados a partir do mês subse-
quente da avaliação).

Quando recebo a minha progressão por 
mérito?
 Após a publicação de Portaria de concessão 
da Progressão por Mérito Prossional a que 
faça jus o servidor, o processo é encaminhado 
ao Departamento de Administração de Pes-
soal (DAP), para os devidos trâmites dealter-
ação de padrão de vencimento, cabendo a 
esse Departamento a denição quanto ao mês 
de efetiva implantação da referida progressão, 
em folha de pagamento.

Como posso acompanhar o uxo da 
minha progressão por mérito?
 Todos os trâmites de alteração de padrão de 
progressão por mérito e pagamentos devidos 
(retroativos ou não) podem ser acompanha-
dos no DAP, mediante a apresentação do 
número do processo correspondente, que 
pode ser solicitado à SAF/DGD.

Acho que tem algum erro na minha pro-
gressão. Como posso ver isso?
 Você pode, a qualquer momento, solicitar re-
visão da sua progressão por mérito e, no caso 
de algum equívoco, os requisitos para que o 
mesmo seja sanado serão vericados e, no 
devido cumprimento dos mesmos, serão re-
solvidos pela SAF/DGD e-mail dgd.cpta.progepe@id.uff.br
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