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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EXERCÍCIO EM OUTROS ÓRGÃOS 

OU ENTIDADES 

 

QUE ATIVIDADE É? 

É a solicitação do servidor para emissão de seu formulário de avaliação de             
desempenho, no mês de sua vigência, quando estiver em exercício em outro órgão             
ou entidade. 

QUEM FAZ? 

DGD/CPTA - Divisão de Gestão de Desempenho 

COMO SE FAZ?  

1. Servidor inicia processo no SEI do tipo Pessoal: Avaliação de Des. para           
Servidores Téc. Adm. em Exercício em outros Órgãos/Entidade preenche o        
campo Interessados com seu nome e sinalizar o nível de acesso Público. Após,             
clicar em Salvar;  

2. Em seguida, o servidor deverá incluir o documento REQ P/ SOLIC. DE           
PROC. AVAL - EX. EM OUTROS ÓRGÃOS, selecionar o nível de acesso           
Público. Clicar em confirmar dados. Preencher todas as informações contidas          
no requerimento e em seguida assinar informando login e senha do IDUFF.            
Enviar à DGD/CPTA; 

3. DGD/CPTA analisa requerimento, anexa avaliação de desempenho e plano de          
trabalho do servidor, elabora e assina despacho com orientações e encaminha           
ao servidor; 

4. Servidor imprime e preenche formulários; 
5. Servidor envia formulários à DGD/CPTA através da SCAD/DDV e anexa          

comprovantes de envio ao processo. 
6. DGD/CPTA analisa formulários físicos: 

● Formulários com pendências 

1. DGD/CPTA devolve formulários físicos ao servidor, através da SCAD/DDV. 



2. DGD/CPTA anexa comprovantes de devolução dos formulários físicos ao         
processo, elabora e assina despacho com orientações e envia ao servidor. 

3. Servidor corrige pendências nos formulários e retorna ao ponto 4 

● Formulários sem pendência 

1. DGD/CPTA inicia Subprocesso de Concessão de Progressão por Mérito         
Profissional. 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

● O Servidor deverá estar exercendo suas atividades em órgão ou entidade           
externa a UFF, em conformidade com a legislação vigente. 

● O processo deverá ser autuado no mês de sua vigência. 
QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

● Requerimento para solicitação de formulário avaliativo para servidores        
técnico-administrativos em exercício em outros órgãos ou entidade. 

QUAL É A BASE LEGAL? 

● Instrução de Serviço PROGEPE nº 002 de 2021  
● Parecer – nº 04/2017/CNU/CGU/AGU 
● NS nº 659 de 25/05/2017; 
● Lei 11.091 de 12/01/2005 PCCTAE; 
● Lei nº 8.112, de 11/12/1990 

 
 


