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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL 2015 
 

A avaliação será formalizada por meio de quatro instrumentos distintos, que são: 

Formulário de Avaliação – Anexos I, II, III e IV (para os níveis Elementar, Médio, 

Superior e Liderança); Plano de Ação para o Desenvolvimento (PAD) – Anexo V; Recurso 

– Anexo VI e Relatório de Desempenho Individual (RDI) – Anexo VII. 

O período considerado para a avaliação será: de 01/01/2014 a 31/12/2014, e o 

Servidor deve contar ao menos com 180 dias de efetivo exercício no período. 

O Formulário de Avaliação: cada Servidor/Avaliado preencherá um formulário 

de Autoavaliação e cada Avaliador/Chefia Imediata preencherá um formulário de 

Avaliação pela Liderança para cada colaborador, em um único arquivo “.XLS”. 

A Autoavaliação tem peso de 30% e deverá ser feita pelo próprio servidor sendo 

vedada a transferência de responsabilidade – PRAZO: 02/03/15 a 13/03/15. A 

Avaliação pela Liderança tem peso de 70% e deverá ser feita pela própria chefia, sendo 

vedada a transferência de responsabilidade – PRAZO: 17/03/14 a 31/03/14. 

Haverá um formulário para o cargo de Nível Elementar (Auxiliar de Serviços Gerais), 

um para o cargo de Nível Médio (Oficial Administrativo, Operacional e Sociocultural), um para o 

cargo de Nível Superior (Analista Administrativo, Operacional e Sociocultural e Executivo Público) e 

um para Liderança (Chefe I e II, Encarregado I, Diretor I e II, Diretor Técnico I e II, Coordenador, 

Chefe de Gabinete, etc.). 

O formulário de avaliação para Liderança será aplicado aos servidores em 

exercício em cargos em comissão ou funções de confiança que sejam de comando, 

independentemente de qual seja o nível do cargo ou função-atividade de origem, de que 

seja titular ou ocupante. Caso seja nomeado ou deixe de ter exercício em cargo em 

comissão, o servidor será avaliado na função em que se encontra em exercício nos 

últimos 90 dias. Caso não conte com esse tempo, será avaliado no cargo ou função em 

que esteve em exercício por maior tempo durante o ciclo de desempenho. 

Se não houver nenhuma pontuação atribuída em algum indicador, a pontuação 

desse indicador será considerada 0 (ZERO). 

Os documentos só são válidos quando devidamente assinados: a Autoavaliação 

é assinada pelo Avaliado, a Avaliação pela Liderança pelo Avaliado e pelo 

Avaliador/Chefia Imediata e o PAD pelo Avaliado, pelo Avaliador/Chefia Imediata e 

também pela Chefia Mediata. Na impossibilidade do Avaliado assinar, deve-se ter a 
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assinatura de 1 (uma) testemunha para registrar o fato. O RDI será assinado somente 

pelo Órgão Setorial de Recursos Humanos (CRH). 

Caso o servidor esteja afastado, será considerada apenas a Avaliação pela 

Liderança (Peso 100%) – mas se o motivo do afastamento for Férias ou Licença-

Prêmio, o servidor poderá realizar a sua autoavaliação nos 15 dias que antecedem o 

seu afastamento (15/02 a 01/03). 

Caso o servidor se recuse a assinar qualquer notificação, o chefe imediato deverá 

registrar o fato com a assinatura de 1 (uma) testemunha devidamente identificada. 

Se a chefia imediata estiver impossibilitada de formalizar a avaliação, ela ficará a 

cargo do seu substituto ou da chefia mediata. 

A chefia imediata deverá dar ciência ao servidor avaliado da pontuação atribuída 

até o dia 31/03 e deverá encaminhar a avaliação e o PAD devidamente preenchidos 

para o setorial de Recursos Humanos até o dia 30/04. 

O PAD: é o Plano de Ação para o Desenvolvimento e DEVERÁ ser preenchido, 

porém, se a chefia imediata julgar que não necessita de nenhuma ação para o 

desenvolvimento do funcionário, deverá dar justificativa com motivos bem 

fundamentados, no campo “Justificativa”. 

A VALIDAÇÃO do PAD deverá se dar até o dia 15/04 e deverá ser assinado pela 

chefia imediata, pela chefia mediata e pelo responsável pelo setorial de Recursos 

Humanos. 

O Recurso: Quando e se o servidor discordar da pontuação obtida na avaliação 

feita pela chefia mediata, ele deverá redigir o recurso e, poderá pedir o auxílio do órgão 

setorial (CRH). O recurso deverá ser assinado pelo servidor avaliado, pela chefia 

imediata, pela chefia mediata e pelo setorial de recursos humanos. O prazo para 

interpor recurso é de 3 dias úteis a partir da data da ciência da pontuação atribuída pela 

chefia imediata. A chefia mediata terá 5 dias úteis para a decisão, a partir da data do 

recebimento do recurso. Da decisão do mediato não caberá recurso. Só deve ser 

impresso pelos servidores se necessário. 

 O Relatório de Desempenho Individual (RDI): deverá contar com o 

resultado da Autoavaliação (peso 30%), o resultado da Avaliação pela Liderança (peso 

70%) e, se entregue até 30/04, será expedido pelo CRH até o dia 30/06. Não deve 

ser impresso pelos servidores. 
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 ENVIO DOS DOCUMENTOS: Favor enviar pacotes por 

setor/departamento. EVITAR enviar individualmente. 

Cada Inspetoria deve preencher seus formulários de Autoavaliação, Avaliação 

pela Liderança e PAD, data-los, assina-los e remete-los à sua Delegacia, cuja compilará 

os formulários de todas as Inspetorias sob sua responsabilidade, para envia-los ao CRH 

de maneira única e organizada, evitando a perda de documentos e aumentando o 

controle geral sobre o processo de Avaliação. Logo, o CRH receberá 14 pacotes de 

documentos das Delegacias, contendo as Avaliações de todos os 260 Servidores do 

Interior e Grande São Paulo passíveis de avaliação, lembrando que os Delegados são 

avaliados pelo Coordenador. 

Na Sede, os documentos deverão ser organizados por Núcleo Hierárquico: GS, 

CEL, Juventude, e cada um destes se desdobrará nos seus vários níveis (CA, CRH, UG, 

Div. Esportes, Div. Lazer, Chefia de Gabinete, ATM, CSUs, CDs, etc.). 

 

 

SOBRE O PDI – Prêmio de desempenho individual 

O servidor receberá no mínimo 50% do prêmio, exceto se estiver sofrendo 

penalidade administrativa ou contar com menos de 2/3 de efetivo exercício no período 

considerado para a avaliação. 

O servidor pode receber até 100% do PDI de acordo com a avaliação. A vigência é 

a partir de 01/08/2015. 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. 
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Quando se tratar de servidor nomeado ou afastado de Secretaria que não possua 

o mesmo sistema de avaliação, o mesmo receberá 50% do prêmio até que seja 

submetido ao primeiro processo de avaliação. 

Em caso de dúvida: Consultar o Centro de Recursos Humanos. As dúvidas 

referentes ao processo de Avaliação de Desempenho Individual deverão ser 

encaminhadas (informar RG, Nome, Local de exercício e Telefone com DDD e/ou ramal) 

exclusivamente por correio eletrônico para: rensantos@sp.gov.br 

PRAZOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL – para o ano de 2014 

EVENTO Prazo 
AUTOAVALIAÇÃO PARA QUEM FOR SAIR DE FÉRIAS OU 

LICENÇA-PRÊMIO 

15/02 a 01/03 

AUTOAVALIAÇÃO 02/03 a 13/03 

AVALIAÇÃO PELA CHEFIA IMEDIATA, E CIÊNCIA AOS 
SERVIDORES 

16/03 a 31/03 

VALIDAÇÃO DO PAD PELA CHEFIA MEDIATA 01/04 a 15/04 

ENCAMINHAMENTO DAS AVALIAÇÕES PARA O CRH 16/04 a 30/04 

PERÍODO DE PROCESSAMENTO DAS AVALIAÇÕES 01/05 a 29/06 

VIGÊNCIA DO PDI A partir de 01/08/15 

EXPEDIÇÃO DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL PELO 

CRH, das avaliações recebidas até 30/04/15 

Até 30/06 

EXPEDIÇÃO DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL PELO 

CRH, das avaliações recebidas até 30/05/15 

Até 31/07 

EXPEDIÇÃO DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL PELO 

CRH, das avaliações recebidas até 30/06/15 

Até 31/08 

 

ATENÇÃO: ESTE É UM RESUMO MERAMENTE INFORMATIVO, FAVOR CONSULTAR A 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE. 

Decretos:  57.780, de 10/02/2012 
   58.373, de 05/09/2012 

Instrução:  UCRH nº 01/2015 
 

Site de apoio: www.recursoshumanos.sp.gov.br e VClipping (UCRH) 

 
 

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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