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Conselho de Administragfi o

RESOLUCAO N° 025/2013

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEPERAL DO AMAZONAS E
PRESIDENTE D0 CONSELHO DE ADMINISTRACAO. no uso de suas atribuicfies
estatutérias.

CONSIDERANDO 0 teor do Processo 11° 005/2012 — CONSAD:

CONSIDERANDO 0 disposto na Lei n.° 1 1.091. de 12 de janeiro de 2005;;

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas no Decreto n.° 5.825. de 29 de
junho de 2006;

CONSIDERANDO as adequagées feitas élqueles dispositivos, no Programa de
Avalia<;2‘1o de Desempenho. parte integrante desta Resoluqfi o (Anexo I);

CONSIDERANDO a decisfio plenéria do Conselho de Administraqfi o exarada
na Reunifi o do dia 15 de outubro de 2013.

R E S O L V E :

Art. 1° Aprovar 0 Programa de Avaliaqfi o de Desempenho dos servidores
Técnico-administrativos em Educagzfi o e seus anexos I, I] e III.

Art. 2" Esta Resollsgfi o entra em vigor na data de sua aprovagfio, revogadas as
disposicées em contr2'u‘io.

I PLENARIO DOS CONSELHOS SUPERIORES DA UFAM “ABRAHAM
MOYSES COHEN”. em Manaus, 15 de outubro de 2013.
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ANEXO I
PBOGRAMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES
TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCACAO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO AMAZONAS.

Tij‘ULo 1
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

CAPITULO I
DAS FINALIDADE E DOS OBJETIVOS

Art. l.° O Programa de Avaliagfi o de Desempenho — PrAD. tem p01‘ fmalidade
identificar e avaliar 0 desempenho coletivo e individual dos Servidores Técnico—
Administrativos em Educagfi o — TAE e ocupantes de cargo de gestfio. a partir dos parémetros
seguintes:

I —- condigoes dc trabalho do avaliadoz

II — programas de capacitaqéo e aperfeiqoamento ofertados pela UFAM;

III — metas estabelecidas previamente, pactuadas entre os ocupantes da carreira e a
IFE, com vista aos objetivos institucionais;

IV — desempenho profissional do avaliado no émbito dc sua iotacfao;

V - resultados alcangados na realizacfio das atividades realizadas em relagéo as metas
propostas.

Art. 2.” O PrAD é uma ferramenta de gestfio de pessoas, cujo objetivo geral é
proporcionar, aos servidores, diretrizes a serem observadas quando da elaboragéo e
implementagfio da Politica de Desenvolvimento Institucional da UFAM.

Art. 3.“ S50 objetivos especificos do PrAD:

I - fornecer elementos para construgéo de indicadores para subsidiar 0 planejamento
estratégico da UFAM;

II — identificar entraves interpessoais, organizacionais, ambientais, dentre outros. que
estejam ou venham dificultar 0 desempenho do servidor no émbito pessoal e institucional;

III — desenvolver, no servidor, o senso de responsabilidade em relaqfio aos resultados
alcanqados na realizaofio das atividades realizadas em relaqfio as metas propostas;
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IV — subsidiar 0 Plano de Desenvolvimento dos Servidores, fornecendo para os
gestores informaooes sobre a necessidade institucional de pessoal e de politicas capazes dc
melhorar a capacidade, 0 desernpenho e a sailde ocupacional dos avaliados;

V — aferir o mérito do servidor técnico-administrativo para a progressao funcional;

VI — promover o diagnostico da satisfaoéo do usuério em relacfio aos servioos
prestados pela UFAM;

VII — assegurar os aspectos pedagogicos da avaliaqfio.

CAPITULO 11
DOS PRINCIPIOS E DOS CONCEITOS

Art. 4.” O PrAD Se assenta nos seguintes principiosz

I — Universalidade: todos os TAE’s e ocupantes de cargos de gestfio serao avaliados,
indistintamente, respeitadas as especificidades de cada um;

11 — Descentralizagfi oz o PrAD sera realizado de forma descentralizada, em cada
orgao da Instituigao, observadas as particularidades de cada setor: '

III — Transparéncia: a Comissao responsével pelo PrAD promovera ampla
divulgagao dos métodos e procedimentos que serao utilizados na avaliagfio, inclusive com
calendério de visitas, cartilha de orientagao e publicidade das atividades;

IV — Periodicidade: 0 processo de avaliagfio acontecera de acordo com a data de
avaliaoéio de cada servidor.

Art. 5.“ Para os efeitos do PrAD aplicam-se os seguintes conceitos.

I — Desenvolvimento: processo continuado que visa ampliar os conhecimentos. as
capacidades e habilidades dos servidores a fim de aprimorar 0 desempenho funcional no
cumprimento dos objetivos institucionais;

II — Capacitagfi oz processo permanente de aprendizagem, que utiliza agoes dc
aperfei<;oamento e qualificagao, com o proposito de contribuir para o desenvolvimento de
competéncias institucionais. por meio do desenvolvimento de competéncias individuais;

III — Aperfeicoamentoz Processo de aprendizagern, baseado em a<,:6es de ensino-
aprendizagem, que atualiza, aprofunda conhecimentos e completa a formagao profissional do
servidor, com 0 objetivo de tomé—lo apto a desenvolver as atividades institucionais, tendo em
vista as inovagoes conceituais, metodolégicas e tecnologicas;
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IV - Qualificacfi ozprocesso de aprendizagem baseado em acoes de educagzéio formal.
por meio do qua] 0 servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em Vista 0
planejamento institucional e 0 desenvolvimento do servidor na carreira;

V — Desempenho: execuqtfio de atividades e cumprimento de metas previamenle
pactuadas entre o servidor e a instituigfio, para alcanqarem os objetivos institucionais;

VI — Avaliagtfi o de Desempenhoz instrumento gerencial que permite ao gestor
mensurar os resultados obtidos pelo servidor ou pela equipe de trabalho, em relaofio aos
objetivos e finalidades previamente pactuados, considerando 0 padrfio de qualidade do
atendimento do usuério, com a finalidade de subsidiar a political de desenvolvimento
institucional e do servidor.

VII — Forca de Trabalho: conjunto de pessoas que desenvolvem atividades técnico—
administrativas e do gestao, independentemente do vinculo institucional;

VIII — Equipe de Trabalho: conjunto da forga de trabalho atividades afins 6
complementares;

IX — Ocupante de Carreira: servidor efetivo que ocupa cargo no Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educagfi o;

X — Processo de Trabalhoz conjunto de aooes sequenciais que organizam as
atividades e utilizagao dos meios para cumprimento dos objetivos e finalidade institucionais;

XI — Autoavaliagtaoz avaliaqéo realizada pelo proprio servidor levando em
consideragao 0 potencial de trabalho e a estrutura do setor;

XII — Avaliagtfi o pela Chefi a: avaliaoéo realizada pelo Chefe imediato do Scrvidor a
partir da observagfio do comportamento e desenvolvimento profissional, levando em
consideraqao o ambiente de trabalho, a motivagfao e a qualificaqao individual;

XIII - Avaliacao pela Equipe de Trabalho: processo de avaliaqfio bilateral, via 0
qual cada membro da equipe avalia e é avaliado pelos demais e pela Chefi a imediata;

XIV — Avaliacao pclos Usuairiosz avaliagiio realizada pelos usuarios dos servioos
prestados pela UFAM, seja no émbito interno, seja no extemo;

XV -— Data Base: data do efetivo exercicio das atividades do servidor junto 2‘: UFAM.

XVI — Educagtao formal: as oferecidas pelos sistemas formais dc ensino. por meio de
instituigtoes plllblicas e privadas, nos diferentes niveis da educaqfio brasileira bésica e superior;
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XVII — Dimensionamento: processo de identificaoao e anélise quantitativa e
qualitativa da forqa de trabalho necessaria ao cumprimcnto dos objetivos institucionais,
considerando as inova<;6es tecnologicas e a modernizaoao dos processos de trabalho no
fimbito da UFAM;

XVIII — Alocaefi o De Cargos: processo de distribuigtao de cargos baseado em
critérios de dimensionamento objetivos expressos na matriz, visando o desenvolvimento
institucional;

XIX — Matriz de alocacfto de cargos: conjunto de variéweis quantitativas, que, por
meio de formula matemética. traduz a distribuigfio ideal de cargos técnico-administrativo na
UFAM.

TITULO 11
DA METODOLOGIA

CAPITULO 1 _DOS SUJEITOS DA AVALIACAO

Art. 6.° O PrAD abrange todos os Servidores Técnico—Administrativos em Educa¢ao=
ocupantes de cargos de gestfio e usuarios — Internos e Externos.

Paraigrafo linico. O periodo de avaliagfio do servidor tem como parémetro inicial a
data base do efetivo exercicio das atividades institucionais.

CAPITULO I]
DA ESTRUTURA E DA PERIODICIDADE

DA AVALIACAO

Art. 7.” A estrutura do PrAD leva em consideragfio os fatores seguintes:

I —- a Dimensfi o Individual: observagao do desempenho e atitudes do servidor na
realizaoao das tarefas funcionais ou gerenciais, de acordo com as metas pactuadas;

ll — a Dimensfi o Institucional: observaefio dos resultados alcanoados pelo servidor
em relaefio aos objetivos e metas propostas pela UFAM, fortalecimento do trabalho em equipe
e satisfacfio do usuério.

Art. 8° — A avaliaefio acontecerél no imersticio de 18 (dezoito) meses, inicialmente
contados a partir da data base do servidor e sera dividida em duas etapas:

Anexo 3 Resolugio n.° O25l2013!CONSAD



1- Ministério da Educagéo
Universidade Federal do Amazonas

its.’ Conselho de Administragéo

I — dois meses antes dos primeiros 9 (nove) meses, contados da data em que 0 avaliado
iniciar o intersticio das atividades na UFAM;

ll — dois meses antes de 0 avaliado completar 18 (dezoito) meses:

§ 1.” O servidor que ocupar cargo de gestao sera avaliado a partir do ingresso no
cargo.

§ 2.“ A primeira avaliagao ficara registrada e arquivada na Coordenagao de Aplicaqao
e Controle/DRH, aguardando o resultado da segunda com Vistas a emissfio do resultado final.

§ 3.” A segunda avaliagéo sera encaminhada para a Coordenaoao de Aplicaeao e
Controle/DRH, para junto com 0 resultado da primeira. ser processada.

§ 4.“ O resultado final obtido pela Coordenaeao de Aplicaofio e Controle/DRH sera
encaminhado para a Comissao Perrnanente de Avaliaeao.

Art. 9.°vA notificaeao da Avaliagtao do Desempenho seré encaminhada ao Chefc
imediato e ao Servidor, 2 (dois) meses antes de cada etapa.

Art. 10. O Formulario de Avaliagao seré disponibilizado para preenchimento do
Avaliado e Avaliadores, no més anterior a sua avaliaeao.

Art. 11. Os Formularios da Autoavaliagéo, Avaliaqao pela Chefi a Imediata,
Avaliaeao pela Equipe de Trabalho, Avaliagao do gestor e Avaliagtao pelo usuério serao
disponibilizados via online no Portal do Técnico, o qua] podera ser acessado no site
www.11_f'21m.edQ.br/sistemzg/nortaldotecrg. O formulério da Avaliaoao pelo usuario.
também sera disponibilizado nos locais de atendimento do usuario.

CAPITULO 111 _
DOS INSTRUMENTOS DE AVALIACAO

Art. 12. O PrAD conta com 4 (quatro) Instrurnentos de Avaliaefi o:

I — Autoavaliagfi o, que corresponde ao porcentual de 15% (quinze por cento) do total;

II — Avaliaeao pela Chefi a Imediata, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento)
do total;

111 — Avaliagao pela Equipe de Trabalho, que corresponde a 25% (vinte e cinco por
cento) do total;

IV — Avaliaoao pelo Usuario, que corresponde a 35% (trinta e cinco por cento) do
total.
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Art. 13. Os Formulérios da Autoavaliacéo, Avaliaqfi o pela Chefi a Imediata e
Avaliagfi o pela equipe de Trabalho serfio compostos de dez fatores objetivos e trés perguntas
subjetivas.

§ 1." Os fatores objetivos do Formulério que avaliam os servidores Técnicos-
administrativos em educaqfno 5510 03 constantes da tabela abaixoz

Fatores P
1 Dedicaqfi oe Compromisso
2. Iniciativa
3. Criatividade
4
5

Qualidade de trabalho
Relacionamento
Interpessoal

6 Assiduidade
7. Pontualidade
8. Responsabilidade
9
1

L».x:.4:m.:>g

. Capacidade Técnica
0. Adaptaqfi o -—-DJ-5‘-»\..~.>t.u

§ 2." O5 fatores objetivos do formulério que avalia os servidores em cargo de gestfio
S50 ()3 s50 05 constantes da tabela abaixo:

Fatores Peso
Lideranga 4
Gestfi oparticipativa
Tomada de decisées
Orientacfi o para
resultados
Visfi o sistémica

6. Compartilhamento de
informaqées e
conhecimento

7. Capacidade técnica 3
8. Administragfi o de

conflitos
9. Assiduidade 3

:'=‘P’!‘-’t" 4>.4>4>-

LII to.)

«P-

9.»

Art. 14. A Avaliagfi o pelo usuério é realizada por amostragem, via formulério préprio.

/
§ l.° A operacionalizagfio da avaliacfio pelo usuério serél detalhada em Instrugéo

(
Normativa.

I

Anexo é Resolugio n.° 025!2013!CONSAD



*5

Universidade Federal do Amazonas
Conselho de Administragéo

§ 2.° O formulério da Avaliagfi o pelo usuzirio é composto de quatro fatores objetivos.
conforme tabela abaixo:

I Fatores Peso
L 1 . Atendimento

2. Qualidade do Trabalho
3. Inf0rma<;6es

|_
4. Resultados do atendimento

_ CAPITULO IV _DOS CALCULOS DA AVALIACAO

.._.._.._.,_;

Art. 15. Para obten<;E10 da pontuagfio referente $1 Autoaxlaliagfi o, é Avaliaqfi o pela
equipe cle Trabalho e 21 avaliagtfio pela Chefi a lrnediata, a Coordenagfi o de Aplicagfi o e
Controle - CAC utilizaré a tabela seguinte:

I Fator Peso do Fator Nota (X5) Pes0*Nota

‘
Dedicaqfi f) e 4 X1 4,,,Xlcompromnsso

.7 [niciativa 3 X2 3*Xg

( Criatividade 4 X3 4*X3

Qualidade no
trabalho

4 X4 4*X4

Re:-lacionamento 3 XS 3*X5mtgpessoal X

Assiduidade 3 X6 ‘ 3*X(.
J

T
Pontualidade 3 X-,« ~ 3*X7

Responsabilidade 4 X3 1 4*Xg

C2rnrp,aci.dade 3 X9
J

3 *X9ecmca

Adaptacfi o 1
L

Xm I ]*X|n

Média da . .
avanagfio

{(4*X1)+(3"X2)+(4*X3)+(4"'X4)+(3"Xs)+(3*Xa)+(3*X7)+(4* Xs)'*'(3*X9)+(1* X10)?‘/33

Parzigrafo Unico — O uso da Tabela importaré nas seguintes cautelas:

Anexo 3 Resolugéo n.° 025I2013!CONSAD



‘

Ministério da Educagéo
Universidade Federal do Amazonas

P ./ Conselho de Administragéo

I — Os Valores de Xi poderfio variar no intervalo estabelecido para conceito entre 1 e 5;

II — A média dc Cada Avaliagfi o é a média aritmética ponderada pelo peso dos fatores.

Art. 16. Para avaliagfio pelo usuairio, a média seré obtida através da tabela seguinte:

Fator Peso do Fator Nota Peso * Nota W

Atendimento 1 X1 1*X1

Qualidade do trabalho 1 X; 1*X;;_

Informacfies 1 X3 1*X3

Resultado do atendimento 1 X4 1*X4

Média de avaliagéio {(1 *X1)+(l*X2)+(1 *X_;)+(1*X4)}/4

Parzigrafo fmico — 0 use da tabela importaré mas seguintes cautelas:
I — Os valores de Xi poderfio variar no intervalo estabelecido para conceito ehtre I e 5;

[I ~ Nos formuleirios disponiveis nos setores, 0 fator ao qual nfio for atribuida nota seré
desconsiderado no célculo da média;

Ill — A média da Avaliagfi o é a média aritmética ponderada pelo peso dos fatores:

IV — A média geral da avaliagfio feita pelos usuérios serzi a média aritmética de todas
as avaliagoes.

Art. 17. Para obtenqéo da pontuagfio da avaliagfio dos servidores ocupantes de cargos
de gestfio, a CAC utilizarzi a Tabela seguinte:

Fator Peso do Fator Nota Peso*Nota

Lideranca 4 X1 4*X1

Gestfi oparticipativa 4 X3 4*X2

Tomada de decisoes 4 X3 4*X3

Orientagfi opara
/ resultados 4 X4 “X4

tx Anexo é Resolugéo n.° O25!2013ICONSAD
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Visfi o sistémica 3 X; 3*X5

Compartilhamento de
informagtfies e 3 X5 3*Xg,
conhecimento

Competéncia técnica 3 X7 3*X7

Administragfi o de ,,,
conflitos 3 X8 3 X3

Assiduidade 3 X9 3*Xg

Média da avaliagfio {(4*x1)+(3*x2)+(4*x;.)+(4*x4)+(3*x5)+(3*x(,)+(3*x7)+(4*xg)+(3*x9)/31

Parzigrafo fmico ~ 0 uso da Tabela importaré nas seguintes cautelas:

I — Os valores de Xi poderfio variar no intervalo estabelecido para conceito, entre 1 e

II — A média da Avaliagfi o é a média aritmética ponderada pelo peso dos fatores.

Art. 18. A média resultante de cada etapa de avaliagfio seré calculada através da
Tabela seguinte:

Avaliacfi es
Peso da avaliagtfio Média da Pes0*Média da

(%) Avaliaca‘o ayaliaca"o
Autoavaliagtfi o 15 X1 15*X.

Avaliagtfi o pela chefia 25 X2 2S*X2
Avaliacfi o pela equipe de 25 X3 25,,.X3trahalho
Avaliaqfi o pelo usuairio 35 X4 35*X4

Média da etapa Mm ,, = {(15*X.)+(25*X2)+(25*X,)+(35*X4)}/100p

Parzigrafo Unicoz O uso da Tabela importaré nas seguintes Cautelas:

I — O valor de Xi corresponds £1 média recebida em cada avaliagtéo;

II — M.,.,.,,., é a média de cada etapa resultante da méclia aritmética ponderada pelo peso
/ das avaliagoes;

Q\
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III — O valor obtido para a média de cada etapa esté compreendido entre os valores de
I e 5;

Art. 19. N510 havendo avaliagfio pelo usuélrio e/ou equipe de trabalho, a média
resultante de cada etapa de avaliacfio seré calculada pela média ponderada das avaliagées
feitas.

Art. 20. A pontuagfio final do servidor seré a média aritmética simples obtida entre a
média das duas etapas.

Parzigrafo fmico — N50 havendo avaliagfio em uma das etapas, a pontuaqfio final seré
igual 2'1 rnédia da etapa avaliada.

Art. 21. O servidor receberé a progresséo, conforme tabela abaixo:

Pontuagfi o Regra

X,- Promovido se PONTUACAO FINAL for igual ou maior que X.*7
I — O valor de Xi corresponderél, ao valor encontrado Z a 3 (trés).

Art. 22. A média minirna para aprovaqfio na Avaliagfi o de Desempenho é 3 (trés).

Parégrafo tinico — O servidor TAE aprovado na avaliagéo de desempenho faré jus £1
progressfio funcional.

TI'TULO 111
DA COMISSAO PERMANENTE

DE AVALIACAO DE DESEMPENHO— CPRAI)

CAPiTULO 1
DA CONSTITUICAO

Art. 23. A Comisséo Permanente de Avaliageio de Desempenho — CPrAD ~ serfi
nomeada pelo Reitor para um mandate de 4 (quatro) anos, vedada a recondugfio.
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Art. 24. A CPrAD seréi cempesta per 5 (cince) servideres Técnico-administratives em
Educaefi e estaveis 6 cm efetive exercicie no ambite da UFAM e seus respectives suplentes.
ebedecende a seguinte compesigzaez

I — um servidor do Deparlamente de Recurses Humanes — DRH/UFAM;

II — deis servideres indicades pele Reiter, sendo um do interior;

III — deis servidores Técnico-administratives em Educagfi o indicades pelas entidades
representativas dos servideres Técnice-administrativos em educaeae da UFAM, sende um
indicado pelo SINTESAM e um indicado pela ASSUA.

Parégrafo Iinico. O presidente e e vice-presidente do CPrAD serae escolhides entre
seus pares e nemeados pele Reiter

Art. 25. Os membros da CPrAD semente pederfie ser substituides antes do términe do
mandate nas condigees seguintes:

I — a pedide;

II — per propesiqae e aprovaefie pela maioria dos membros.

III — per prepesiefie da Presidéncia, quande deixar de participar injustificadamente de
duas eu mais reuniees censecutivas.

§l.° A substituiefio per prepesigtfio dos membros e/eu da Presidéncia seré decidida em
reuniae especialmente convocada para este fim, garantide 0 centraditérie e a ampla defesa.

§2.° A decisfie da CPrAD sera encaminhada para apreciaqae da Reitoria, com vistas 51
hemelogaqfie eu referma, vedade recurse per qualquer das panes

CAPITULO 11
D0 FUNCIONAMENTO

Art. 26. A CPrAD se reunira ordinariamente 01 (uma) vez ae més e.
extraordinariamente, por C0f1VOCaQ50 do Presidents sempre que houver matéria de interesse a
ser discutide.

Art. 27. A Administraefi e Superior disponibilizara para a CPrAD apeie técnice,
administrative, espage fisice e demais recurses necessaries 2‘: execugfie de suas atividades,
bem come assegurara a participagae de seus membros em palestras, encentros, cenferencias e
eutres eventes que tenham pertinéncia com 03 trabalhos da Comissfi e.

Art. 28. A CPrAD tera acesse aes decumentes necessaries para a censecuefie dc sua
finalidade.
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Art. 29. Todos os membros da CPrAD deverao se comprometer formalmente com a
cléusula da confidencialidade com vistas ao resguardo do sigilo das informagoes recebidas no
émbito da atividade comissional.

CAPiTULO_ 111
DAS COMPETENCIAS

Art. 30. Para a consecugao dc sua finalidade. compete 21 CPrAD:

I — Acompanhar continuamente os processes de avaliagao, corrigindo falhas e
promovendo a adequagfio frente as inovagoes do processo de gestao de pessoas;

II — Identificar situaooes que necessitem de acompanhamento. quando detectado nos
Relatérios mensais das Avaliagoes enviados pela CAC/DRH;

III — Apresentar propostas pedagogicas ao DRH, com vistas a melhoria dos services c
atividades;

IV — Receber, analisar e emitir parecer sobre Recursos dos Servidores que
discordarem da Avaliagfi o, no prazo improrrogével de 30 (trinta) dias;

V — Organizar e divulgar amplamente 0 Cronograma dc Atividades;

VI — Aprimorar e operacionalizar 0 “Manual de Instrugoes do Programa de Avaliaqao
de Desempenho” para ser entregue a cada membro da CPrAD, quando da investidura na
comissfio;

VII — Aprimorar e operacionalizar de forma didatica e simplificada, a “Cartilha do
Programa de Avaliagao de Desempenho” a ser disponibilizada para toda a comunidade
universiteiria.

Art. 31. Compete ao Departamento de Recursos Humanos:

I — Coordenar, executar e acompanhar 0 processo de Avaliagao no ambito da UFAM;

II — Propor e realizar o aperfei<;oamento do processo dc avaliaqao, quando necessério;

III — Promover 0 aperfeiqoamento do processo de avaliaqfio, quando solicitado pela
Comunidade Universitziria ou pela CPrAD;

IV — Propor novas diretrizes para 0 processo de gestfio de pessoas, a partir dos
resultados obtidos na avaliagfio de desempenho;
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V — Encaminhar a proposta de diretrizes para a Reitoria, para a Comissfi o Intema de
Supervisfi o e para a CPrAD‘.

VI — Encaminhar para a Diregéo da Unidade a Notifi caeéo de Avaliaefi o dos
servidores que seréo avaliadosz

VII — Elaborar a Portaria de Progressfi o por Mérito Profi ssional dos servidores que
alcangaram resultado positivo.

Art. 32. Compete a Coordenacfi ode Avaliagfi o e Controle:

I — Receber e processar 0 resultado de cada etapa da avaliacfio, com vistas £1 obtenqao
da pontuagfio final;

II — Encaminhar para a CPrAD até 0 15° (décimo quinto) dia do més subsequente a0
da avaliaefio, 0 Relatério Mensal de Avaliacgao;

III — Assessorar a CPrAD, quando for solicitado.

Art. 33. Compete as Chefias Imediatasz

I — Estabelecer, juntamente com a equipe de trabalho, 0 Plano de Metas;

II — Indicar a Equipe de Trabalho que iré avaliar 0 servidor;

III — Encaminhar a0 servidor em efetivo exercicio das atividades a notificaefio de
Avaliaeao expedida pelo DRH;

IV — Comunicar ao servidor legalmente afastado das atividades a noticia de que serét
avaliado, conforme a Notifi cagfi ode Avaliaefi o expedida pelo DRH;

V — Acompanhar 0 desempenho diério do Servidor;

Vl — Realizar a avaliagéio individual de cada elaefiaele/servidor;

VII — Encaminhar para o servidor a notificagao dos resultados expedida pelo DRH;

VII] — Cumprir os prazos estabelecidos para realizargfio das avaliaeées.

/"- ) Art. 34. Compete aos Avaliadores:
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I — Cumprir os prazos estabelecidos para a realizagzfio das avaliagoes;

I1 — Acompanhar 0 processo de avaliaqfio em todas as e-tapas, observando cada
instrumento avaliativo.

Art. 35. O descumprimcnto injustificado do dever funcional de avaliar por qualquer
dos Avaliadores implicarzi na apuragfio da responsabilidade, conforme preconiza a Lei
8.112’1990, no Titulo V — Art. 143 a 182.

Art. 36. Compete ao avaliado promover sua autoavaliagfio no prazo legal.

Parzigrafo linico - O servidor que, por motivo justificado perder o prazo legal da
avaliagéo poderé requerer £1 Reitoria a liberagfio do sistema para que possa realizar a
Autoavaliagfi o.

TiTULO 1v _
DO PROCESSO DE AVALIACAO

CAPiTULO I
DAS FASES DO PROCESSO

Art. 37. O processo de Avaliagfi o de Desempenho é composto de trés fases distintas:

I — Defi niqéodos objetivos e metas institucionais a serem alcanqados pelo servidor;

II —Imp1ementag:5o do processo de avaliagfio;

III — Anzilise dos resultados obtidos na avaliaeéio visando a continua melhoria do
desempenho do Servidor avaliado.

Parégrafo ilnico: A definicgéo dos objetivos e metas deve ocorrer até 30 dias. apos 0
inicio do efetivo exercicio do servidor.

CAPiTUL0lII
D0 INTERSTICIO

Art. 38. Intersticio é o periodo de 18 (dezoito) meses de efetivo exercicio de
atividades do Servidorjunto 2'1 UFAM.

/ Art. 39. A contagem do intersticio seré interrompida durante as auséncias seguintes:
x.

1- Faltas n50 justificadas;
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II — Suspensao disciplinar:

Ill — Cumprimento de pena privativa de liberdade que impega 0 exercicio das funeoes
pertinentes ao cargo;

IV — Licenga para acompanhar 0 conjuge ou companheiro. sem onus:

V — Licenga para prestar assisténcia a familiar enfermo, quando nao remunerada;

VI — Licenqa para tratar de interesse particular;

VII — Licenga para praticar atividade politica, quando nao remunerada;

VIII — Licencga incentivada;

IX — Qualquer outro afastamento ou licenea nfio remunerada que seja considerada
Como periodo de nao exercicio efetivo.

§ 1° - As auséncias do servidor apuradas durante 0 periodo de avaliaeao implicarao na
alteraeao da data da progressao.

§ 2° — A suspensao disciplinar e 0 cumprimento dc pena somente serao motivos de
interrupgao da contagem quando se tratar, respectivamente, de processo transitado em julgado
no ambito administrative e no ambito judicial.

Art. 40. Os servidores cedidos para outros entes, em sistema de cooperaeao técnica ou
de lotagtao provisoria, serao avaliados pelo programa da UFAM.

Art. 41. Os servidores licenciados para cursar pos-graduagao no pals ou no exterior.
serao avaliados pelo Orientador do curso que estiverem frequentando.

Paragrafo unico. No caso previsto no caput deste artigo. o formulario de avaliagao
sera enviado para a Instituieao onde estiver sendo realizado o curso.

Art. 42. O servidor cedido ou removido sera avaliado pelo Chefe Imediato e Equipe
de Trabalho onde tiver sido lotado por mais tempo, em cada etapa de avaliagao.

Paragrafo unico — Em caso de mudanea de chefia e equipe de trabalho, 0 servidor
sera avaliaclo por quem conviveu mais tempo durante cada etapa de avaliagao.

Art. 43. O servidor de licenga médica, devidamente comprovada, somente sera
avaliado se 0 periodo de atividade for igual ou superior a 3 (trés) meses, ininterruptos ou 1150,
cm cada etapa de avaliagao.
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§ 1.” N50 ocorrendo avaliagfio em uma das etapas, sera repetida a nota da etapa em que
houver avaliagrfio.

§ 2.” N30 havendo avaliargao em nenhuma das etapas, 0 servidor tera sua progresséio
automética.

Art. 44. Se a avaliaqao do servidor néio ocorrer na data prevista por culpa exclusiva de
Chefi a Imediata ou da Equipe de Trabalho. nao havera prejuizo em relagfio 51 data da
progressao.

CAPiTULO 111
nos FATORES AVALIATIVOS

Art. 45. Os fatores considerados para Avaliagao de Desempenho (Autoavaliagao,
Avaliagfi o pela Chefi a Imediata e pela Equipe de Trabalho) S50 05 seguintes:

I — Dedicagao e Compromissoz Capacidade do servidor de dedicar-se ao
desenvolvimento do trabalho com compromisso, responsabilidade e participaqao, de interagir
nas atividades da unidade em que estiver lotado, de desenvolver uma visao global da
instituigao, consolidando 0 cumprimento das metas de trabalho e missao institucional;

II — Iniciativa: Capacidade de visualizar situagoes e agir prontamente, apresentando
sugestoes para 0 aperfeigoamento do servigo. contribuindo espontaneamente para a
consecugao dos objetivos;

lll — Criatividade: Capacidade de criar ideias inovadoras para 0 desenvolvimento dos
trabalhos, demonstrando senso critico e interesse pela producao do conhecimento;

IV — Qualidade de trabalho socialmente referenciada: Capacidade para realizar 0
trabalho com planejamento e organizagfio, aplicando os conhecimentos na execuqao das
atividades, cumprindo as metas estabelecidas. tendo em vista a satisfa(;€10 do usuario;

V — Relacionamento Interpessoal: Capacidade de saber ouvir e respeitar a opiniao
dos colegas, de tratar as pessoas com habilidade, contribuindo para a auséncia de atritos
interpessoais;

VI — Assiduidade: Frequéncia e permanéncia no local de trabalho;

VII — Pontualidade: Capacidade para cumprir os horérios dc trabalhos pré—
estabelecidos;

VIII — Responsabilidade: Capacidade de cumprir as atribuigoes, assumindo as
consequéncias das préprias atitudes e decisées;
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IX — Capacidade Técnica: Capacidade de dominio dos métodos e técnicas
peninentes aos processos dc trabalho inerentes ao cargo;

X — Adaptaqfi o: Capacidade de adaptar-se as mudangas de métodos, processos.
ferramentas e equipamentos.

Art. 46. Os fatores considerados para Avaliagao de Desempenho dos ocupantes de
cargos de gestao (Autoavaliagao, Avaliagfi o pela Chefi a Imediata e pela Equipe de Trabalho)
sao os seguintes:

I — Administracfi o de Conflitosz Capacidade de buscar o consenso nas situagzoes
pessoais e profissionais divergentes e/ou clima de tensoes quando interesses, valores, cren<;as.
conhecimentos e aspiracoes distintas se apresentarem:

II - Visio sistémica: Capacidade de identificar as relagoes pohticas e sociais intra e
interorganizacionais, dc compreender a rede de relaqoes inseridas nas atividades, os elos que a
compoern e os inter-relacionamentos, com vistas a obtengao de resultados finalisticos
agregadores de valores junto £1 comunidade académica e usuérios;

III — Orientacao para resultados: Capacidade de elaborar pianos que garamam o
alcance dos objetivos estratégicos, aliando—os a uma visfio de futuro, de anélise dos riscos e
das oportunidades que possam trazer impacto para o alcance dos objetivos;

IV — Compartilhamento de informagfies e de conhecimentoz Capacidade de
disseminar conhecimentos, informacgoes, praticas e contribuigoes para a constituiqfio da
cultura de companilhamento, de cooperagao e de administragfio descentralizada;

V — Liderangta: Capacidade de decisao célere, de realizar acoes efetivas na soluqao
dos conflitos e de incentivar 0 trabalho em equipe, de forma a favorecer a cooperagao. a
responsabilidade e 0 compromisso na soluqfio dos conflitos;

VI — Capacidade Técnica: Capacidade de dominio dos métodos e técnicas
pertinentes aos processos de trabalho inerentes ao cargo, bem como para gerir, executar.
qualificar, otimizar e acompanhar os processos de trabalho, através dos instrumentos
institucionais necessérios;

VII - Tomada de decisaoz Capacidade de identificar os problemas, analisar as causas
apontar solucoes a partir da analise das consequéncias de forma a escolher as alternativas

mais adequadas para aquele contcxto;

VIII —— Assiduidade: Frequéncia no setor de trabalho e em demais atividades de
relagfio institucional;
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IX — Gestfi o participativa: Capacidade de administrar 0 service, assegurando que
todos os agentes envolvidos participem democraticamente do processo decisorio, partilhando
méritos e responsabilidades;

Art. 47. Os fatores considerados para a Avaliacao pelo Usuério:

I — Atendimentoz Atendimento ao usuario primado pelo respeito, atengao e
cordialidade.

ll — Qualidade do Trabalhoz capacidade de realizar as atividades com organizaqfio e
eficiéncia, com vistas a satisfaoao do usuério;

III - Informagfies: Informacoes prestadas de forma Clara 6 objetiva.

IV — Resultado do Atendimento: capacidade dc resolver a questao, de forma a
garantir a satisfagfio do cliente.

Art. 48. Além dos fatores pré—determinad0s, no forrnulario de Avaliagao pelo Usuario,
havera espago reservado para sugestoes, ao qual n50 sera atribuida nenhuma pontuaqao.

CAPITULO IV
D0 RESULTADO FINAL

Art. 49. O resultado do PrAD devera, 210 final:

I — Fornecer indicadores que subsidiem o planejamento estratégico , visando 0
desenvolvimento dos servidores da UFAM;

II — Propiciar condiqoes favoraveis a melhoria dos processes de trabalho;

III ~ Identificar e avaliar 0 desempenho coletivo e individual do servidor.
consideradas as condiqoes de trabalho:

IV — Subsidiar a elaboracfio dos Programas de Capacitagfi o e Aperfeigzoamento. bem
Como o dimensionamento das necessidades institucionais e de polfticas de saflde ocupacional;

V — Aferir o mérito para progressao.

D Art. 50. Sera assegurado o direito a progressao ao servidor que obtiver pontuaoao final
2 a 3 (trés).
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Art. 51. O resultado da nota final da avaliaqao correspondera a média simples da
somatoria da 1° :2 2° etapas.

Art. 52. O servidor considerado aprovado receberé os efeitos financeiros a partir da
data em que completar 0 intersticio, ressalvados os casos de interrupqao da contagem
previstos no art. 39 desta Resolugao.

CAPiTULO V
DOS RECURSOS

Art. 53. O servidor que néo concordar com 0 resultado final da avaliacao, podera opor
Recurso, observando o prazo e instancias seguintes:

I — Para a CPrAD: no prazo decadencial de 10 (dez) dias. contados da ciéncia do
resultado da avaliaqao;

II — Para 0 CONSAD: no prazo decadencial de 10 (dez) dias, contados da ciéncia do
resultado negativo do recurso interposto junto a CPrAD;

III — Para 0 CONSUNI: no prazo decadencial de 10 (dez) dias, contados da ciéncia
do resultado negativo do recurso interposto junto ao CONSAD.

Paragrafo (mice. 0 CONSUNI é a instancia recursal final.

Art. 54. A0 receber 0 Recurso do Servidor. a CPrAD seguira 0 procedimento seguinte:

I — Observara a tempestividade com vistas ao deferimento inicial, ou nao;

II -— Solicitara ao DRH o processo avaliativo do recorrente, para anélise;

III — Promovera uma audiéncia prévia de conciliagao, com vistas ao dialogo com 0
recorrente, expondo a forma corno foi efetuada a avaliaqao pelos instrumentos avaliativos;

IV — Frustrada a conciliagtao, instaurara 0 processo, podendo amealhar todos os meios
legais dc prova, inclusive testemunhal;

V — Encerrada a instrugzao. proclamara o resultado, para ciéncia do recorrente.

Art. 55. O CONSAD e CONSUNI examinarao os recursos, conforms previsto nos
/ respectivos regulamentos.

A
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TiTUL0 V
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

CAPiTULO 1
DA IMPLANTACAO

Art. 56. 0 PrAD seré implantado pela Comissfi o de Elaboragfi o, no prazo de 12 (doze)
rneses, prorrogéveis pox‘ mais 6 (seis) meses, contados da data de aprovagfio no conseiho
competente.

Art. 57. A implantag:.§o se dare’: de forma simultfinea e abrangeré todos os érgfios da
UFAM, indistintamente.

Art. 58. A Reitoria deverzi promover a ampla publicidade do PrAD, inclusive corn
reuniées setoriais, se necessario.

CAPiTULO 11 _nos ANEXOS, OMISSOES E INICIO DA VIGENCIA.

Art. 59. S50 panes indissociéveis deste Prograrna 0 Manual de lnstruqbes e‘a Cartilha.
os quais deverfio ser distribuidos para os interessados, quando da implantaqfio.

Art. 60. 05 cases omissos serfio resolvidos pela Pré-Reitora para Assumes
Comunitérios — PROCOMUN. de acordo com os ditames da Lei n.° 11.091/2005 e Decreto
n.° 5.825/2006.

Art. 61. Este Programa de avaliagfio entrarei em vigor I80 dias a partir da publicagéio
da Resoluqfi o pertinente.

K
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