
a partir de uma análise rigorosamente ped-
agógica de todo o processo avaliativo, bem 
como de seus resultados possíveis.

Como eu sei o mês em que devo fazer 
minha avaliação de desempenho?
 Acima do cabeçalho da sua avaliação de de-
sempenho, há o campo “período”, onde se en-
contra o período que compreende àquela 
avaliação. O último mês do período determina 
quando você deve fazer a sua avaliação e en-
caminhar à DGD/CPTA, por meio da Secretaria 
da Progepe
b) Ocorreu extravio do documento, embora 
pouco comum;
c) Existem pendências quanto a avaliações de 
desempenho anteriores.

Quando tenho que entregar a minha 
avaliação de desempenho?
 A sua avaliação de desempenho deverá ser 
eentregue de acordo com o calendário que 
acompanha o memorando de encaminham-
ento das avaliações, de acordo como mês em 
que cada servidor completa o seu  período 
avaliativo (que pode ser visto, conforme 
questão 9).

Como envio a minha avaliação de 
 desempenho pra vocês?
  A sua avaliação de desempenho deve ser en-
caminhada à DGD/CPTA, por meio da secretar-
ia da Progepe,  somente mediante guia de 
Remessa e/ou memorando de encaminham-
ento, para que seja atestado o recebimento. 
No caso de ser um processo de regularização 
de pendências (avaliações com atraso superior 
a 120 dias, contados a partir do mês subse-
quente da  avaliação), as avaliações devem 
chegar à divisão, pela secretaria da Progepe, 
mediante formação de processo, contendo os 
formulários de avaliação e o requerimento de 
regularização de pendências

c) Existem pendências quanto a avaliações de 
desempenho anteriores.

Como preencho o formulário da minha 
avaliação de desempenho?
a) Todas as notas devidamente preenchidas;
bb) Justicativas para cada nota igual a 10 e/ou 
igual ou inferior a 6, tanto na auto-avaliação, 
quanto na avaliação da chea (podendo ser 
feita em folha à parte);
c) Rubricas de avaliador e avaliado em eventu-
ais rasuras de nota de qualquer espécie;
d) Assinaturas com a devida identicação (ca-
rimbo e/ou nome completo, função e número 
de matrícula SIAPE informados à caneta);
e) Data das assinaturas.

Quem deve fazer minha avaliação de 
desempenho?
 Além de você, compete à sua chea imediata 
rrealizar a sua avaliação. Quando, no entanto, a 
chea não estiver há tanto tempo na função 
e/ou no setor, para ter parâmetros sucientes 
de  avaliação, ou ainda, quando a supervisão 
diária das atividades do servidor não for de 
sua  responsabilidade direta, ele poderá deixar 
a cargo de outro servidor que tenha esses  
paparâmetros e, ao m, assinar como chea  ime-
diata, validando a avaliação realizada. Ressal-
tamos que a reunião de devolutivas (ou feed-
back) sobre a avaliação realizada deve ocorrer, 
invariavelmente, entre avaliador e avaliado.

Por que preciso justicar as notas iguais a 
10 e/ou iguais ou abaixo de 6?
 Esse corte analítico foi denido pela equipe 
técnica em função do entendimento de que 
tais níveis correspondem a pontuações ex-
tremas, que impõem uma ação contundente 
da área de gestão de pessoas, no sentido de 
contribuir para o pleno desenvolvimento in-
dividual e institucional

Por que recebo minha avaliação de
desempenho com antecedência?
  Os documentos são encaminhados às Uni-
dades com antecedência, para que haja 
tempo hábil para a chegada, planejamento do 
preenchimento e a  correspondente reunião 
entre avaliadores e avaliados, bem como o 
envio à Progepe, no tempo correto, especial-
mente nos casos de unidades mais distantes 
e/ou com um alto contingente  de servidores.

Quando tenho que fazer a minha aval-
iação de desempenho?
 De acordo com as Instruções de Serviço nº 
001 e 002, da Progepe, ambas de 17/02/2017, 
os servidores  técnico-administrativos farão as 
suas avaliações de desempenho a cada 9 
meses de efetivo exercício (no caso de estar-
em em estágio probatório) ou a cada 18 meses 
de efetivo exercício (no caso de servidores es-
táveis).

Quando tenho direito à progressão por 
mérito?
 De acordo com o Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-administrativos em Educação 
(PCCTAE – Lei nº 11.091, de 12/01/2015), a 
cada 18 meses de efetivo exercício, os servi-
dores podem receber a progressão por mérito 
prossional, de acordo com os critérios previa-
mente estabelecidos em regulamentação e 
lelegislação vigentes. Na UFF, a progressão por 
mérito é concedida quando o servidor alca-
nça, na média nal de sua avaliação, o mínimo 
de 70% do total de pontos possíveis.

Por que não recebi a minha avaliação de 
desempenho?
 Dentre as possibilidades, destacamos:
a) O servidor ainda não se encontra no perío-
do de envio do seu formulário, tendo em vista 
o seuinterstício;
b) Ocorreu extravio do documento, embora 
pouco comum;


