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Instruções simplificadas de Preenchimento e Envio: 

1. Baixar o formulário de acordo com o nível de formação exigido pelo seu cargo: Elementar2015, Medio2015, Superior2015 ou 

Liderança2015 (o formulário “Liderança” serve para quando o AVALIADO, independente de sua formação, estiver numa função de 

chefia/comando, tais como Chefe I ou II, Diretor I ou II, Encarregado, etc.), salvando-o com seu próprio nome, na seguinte 

notação: “NOME – NÍVEL2015.xls” (sem as aspas, o .xls é o formato do arquivo), por exemplo “RENATO SANTANA DOS SANTOS – 

Superior2015.xls”  
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2. Há 5 abas, sendo: Autoavaliação (ANEXO I/II/III/IV - AA), Avaliação Liderança (Anexo I/II/III/IV - AL), PAD (Anexo - V), 

Recurso (Anexo - VI) e RDI (Anexo - VII) das quais usaremos somente as 3 primeiras e a última. O Recurso (Anexo - VI) só deverá 

ser utilizado se houver discordância em relação à 

nota conferida pelo CHEFIA IMEDIATA/AVALIADOR ao 

AVALIADO, e o RDI deverá ser impresso pelo CRH;  

 

3. No formulário, na Aba “ANEXO I/II/III/IV [Nível] - AA” (Autoavaliação) preencher seu nome, CPF (com pontuação e hífen), RS 

ou RG (com pontuação e hífen, preferencialmente usar o RG), Cargo (cargo avaliado), e Unidade de Exercício Atual, bem como o 

nome e o cargo do Avaliador (confirme as informações antes de preencher); 
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4. Atribuir a própria pontuação. Preencher somente UMA 
opção para cada Indicador (ou seja, preencher somente a 

nota 1 OU 2 OU 3 OU 4 OU 5). Se esquecer de 
preencher, a nota atribuída será 0 (ZERO); 

5. Certificar-se de que todos os campos foram preenchidos, 

e salvar o arquivo; 

6. Enviar o arquivo por e-mail OU disponibilizar em seu próprio computador, o arquivo preenchido para a CHEFIA 

IMEDIATA/AVALIADOR. O arquivo a ser preenchido é o mesmo, NÃO É PARA O AVALIADO PREENCHER UM DOCUMENTO E 

A CHEFIA IMEDIATA/AVALIADOR PREENCHER OUTRO! Se a Avaliação for recebida em vários arquivos, será invalidada 

pelo CRH; 

7. A CHEFIA IMEDIATA/AVALIADOR deve preencher sua pontuação, na Aba “ANEXO I/II/III/IV [Nível] - AL” (Avaliação Liderança), 

certificando-se de que seguiu os passos 3 e 4 acima. Os dados do AVALIADO e da própria CHEFIA IMEDIATA/AVALIADOR já foram 

preenchidos pelo AVALIADO em seu próprio formulário (verificar se os dados preenchidos pelo AVALIADO estão corretos, se não 

estiverem, peça que o AVALIADO os corrija em sua própria Aba); 

8. A CHEFIA IMEDIATA/AVALIADOR deve salvar os arquivos, imprimir a Autoavaliação e a Avaliação pela Liderança e assina-los (o 

AVALIADO também tem que assinar); 

9. A CHEFIA IMEDIATA/AVALIADOR deve preencher o PAD e imprimi-lo para envio e Validação junto à CHEFIA IMEDIATA/AVALIADOR. O ideal 

é que o PAD já chegue assinado à CHEFIA IMEDIATA/AVALIADOR. Todos devem assinar (o AVALIADO, a CHEFIA IMEDIATA/AVALIADOR e a 

CHEFIA MEDIATA); 

10. Se a Unidade for uma Inspetoria, A CHEFIA IMEDIATA/AVALIADOR deve remetê-los à sua Delegacia. Se for Delegacia, 

ao Coordenador de Esportes. Na sede, deverão ser remetidos ao Gabinete ou ao Coordenador correspondente. SÓ SERÁ 

ACEITO o pacote COMPLETO por DREL/Setor, ou seja, cada IREL deve remeter seu pacote de avaliações à sua DREL, cuja se 

responsabilizará por remeter ao Coordenador de Esportes o pacote da DREL, CONTENDO OS PACOTES DAS INSPETORIAS 

E O SEU PRÓPRIO. No caso de ser necessário enviar parcialmente, contate antes o CRH para maiores informações. Pacotes 

incompletos NÃO serão aceitos. 
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11.O Resultado da Avaliação é o RDI (Relatório de 

Desempenho Individual), que será publicado pelo CRH, 

em forma de lista, até o final de Junho (v. calendário, 

de acordo com a data de recebimento). 

12.Neste ano, por motivos de processamento, adotamos o 

seguinte procedimento: Todas as avaliações completas 

recebidas até 30/04/15 serão processadas e publicadas 

até 30/06/15, e implementadas a partir de 01/08/15; 

as recebidas até 31/05 serão processadas e publicadas 

até 31/07 e implementadas retroativamente a partir de 

01/08/15; as recebidas até 31/06 serão processadas e 

publicadas até 31/08 e implementadas retroativamente 

a partir de 01/08/15. Ou seja: QUEM ENTREGAR 

APÓS 30/04/15 PODERÁ TER ATRASO 

NO RECEBIMENTO DO PDI. Solicito então 

que fiquem atentos aos prazos e procedimentos para 

que tudo transcorra da melhor maneira possível para 

todos. 

É muito importante o engajamento de todos para que a 

avaliação transcorra da melhor forma possível, nos quesitos 

Rapidez, Exatidão, e a Avaliação em si. 

Qualquer dúvida, favor consultar o CRH:  

Renato Santana dos Santos rensantos@sp.gov.br 
PABX: 11-3241-5822, ramal 1071 

Direto: 11-3241-1048 
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