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APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco, por meio de sua
Gerência de Gestão do Desempenho - GEDES, elaborou o presente Manual com
finalidade de orientar os órgãos da Administração Direta e Indireta, quanto ao processo
de Avaliação de Desempenho no Estado de Pernambuco.
A padronização deste processo é de suma importância para a celeridade,
eficiência e segurança na implantação da Avaliação de Desempenho, bem como para a
efetividade do trabalho já realizado pelas áreas de Recursos Humanos.
Vale ressaltar que os procedimentos estabelecidos por este Manual poderão
sofrer ajustes e adequações para que venham a atender às novas demandas que possam
surgir ao longo do processo de Avaliação de Desempenho. Neste caso, a GEDES deverá
ser informada da ocorrência de qualquer desvio do roteiro estabelecido neste Caderno
de Orientações.
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SIGLÁRIO
AD – Avaliação de Desempenho.
AGAD – Analista em Gestão Administrativa.
ANCI – Analista de Controle Interno.
APOG – Analista de Planejamento Orçamento e Gestão.
CAP - Comissão Administrativa Permanente.
FRQ – Categoria de matrícula de frequência.
GOAF – Grupo Ocupacional Gestão Autárquica ou Fundacional.
GODFA – Grupo Ocupacional de Defesa e Fiscalização Agropecuária.
GOFSS – Grupo Ocupacional de Fiscalização Sanitária e Saúde.
GOGM – Grupo Ocupacional Gestão Metrológica.
GOGP – Grupo Ocupacional Gestão Pública.
GOGTA – Grupo Ocupacional Gestão Técnico Administrativa.
GOMAS – Grupo Ocupacional Meio Ambiente e Sustentabilidade.
GOMS – Grupo Ocupacional Magistério Superior.
GORHC – Grupo Ocupacional de Recursos Hídricos e Climáticos.
GOSP – Grupo Ocupacional Segurança Penitenciária.
PCCV - Planos de Cargos Carreiras e Vencimentos.
SAD – Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco.
SADRH - Sistema de Administração da Folha de Pagamento e de Recursos Humanos.
SGD – Sistema de Gestão do Desempenho.
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1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
1.1 CONCEITO
A Avaliação de Desempenho (AD) é uma ferramenta de gestão aplicada na
identificação, avaliação e gestão do desempenho humano nas organizações. É um processo
fundamental na melhoria e excelência profissional e organizacional e traduz a crescente
necessidade de medir os recursos intangíveis da organização.
Trata-se de um processo de identificação do nível de contribuição efetiva do servidor
diante da expectativa estabelecida pela organização, bem como do mapeamento dos
principais resultados e pontos de melhoria de desempenho. Além disto, permite gerar planos
de desenvolvimento de competências para os servidores avaliados. É, portanto, uma
ferramenta importante para elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade.
O comprometimento com o desenvolvimento e a melhoria das atividades
organizacionais é fator indispensável para o sucesso do programa de avaliação de
desempenho, dependendo diretamente da contribuição eficaz e assertiva de todos os
envolvidos: avaliados, avaliadores, áreas de Recursos Humanos e Comissões Administrativas
Permanentes dos órgãos.
A avaliação de desempenho, além de ter como objetivo subsidiar o desenvolvimento
de competências proﬁssionais nos servidores estáveis do Poder Executivo Estadual, é requisito
para a progressão funcional anual na carreira desses servidores, nos termos de seus
respectivos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos.
Sob essa ótica, a avaliação de desempenho no Poder Executivo Estadual vem trazer
mobilidade e dinamicidade aos Planos de Cargos Carreiras e Vencimentos (PCCV) implantados
no Estado de Pernambuco.

1.2 DEFINIÇÕES
Visando facilitar o entendimento das terminologias utilizadas durante o processo de
AD, é importante citar o Art. 4º do Decreto 38.297, de 12 de junho 2012, que considera:
1.2.1 Avaliação de desempenho: análise sistemática do desempenho do servidor
em função das atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados
alcançados e do seu potencial de desenvolvimento;
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1.2.2 Comissão Administrativa Permanente: comissão paritária, formada por
servidores, representantes do órgão e da entidade sindical de classe, com a função de
analisar e deliberar sobre questões relacionadas ao enquadramento e progressão
funcional;
1.2.3 Progressão vertical: passagem entre classes em uma mesma matriz dos
Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos;
1.2.4 Progressão horizontal: passagem entre faixas, dentro da mesma classe, em
uma mesma matriz dos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos; e
1.2.5 Cheﬁa imediata: servidor responsável por unidade administrativa ou aquele
que o substituir nas competências previstas para o cargo.

1.3 ETAPAS DA AVALIAÇÃO
A Avaliação de Desempenho será realizada, através da aplicação dos seguintes
instrumentos:
1.3.1 Autoavaliação: cada servidor deverá realizar sua autoavaliação, na qual será
registrada a imagem que cada profissional constrói a partir de sua atuação. É
importante que a pontuação seja dada mediante criteriosa análise e reflexão do seu
desempenho, ressaltando as competências positivas e os pontos de melhoria.
1.3.2 Avaliação da Chefia Imediata: cada servidor será avaliado por sua chefia
imediata, que utilizará o formulário no mesmo padrão da autoavaliação. O servidor, na
condição de líder, deve avaliar os servidores da sua equipe.
1.3.3 Plano de Metas: cada órgão definirá seu plano de metas, que conterá
indicadores mensuráveis, considerando as especificidades de cada área. Esta etapa da
avaliação quantifica o resultado entregue efetivamente pelo servidor dentro do
período avaliativo.

A quantidade de etapas integrantes do processo de Avaliação de Desempenho de cada
categoria dependerá do estabelecido no decreto específico que regulamente a AD.
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1.4 CÁLCULO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Para serem aptos no processo de Avaliação de Desempenho, os servidores devem
obter:
Nota mínima de: 6,5, na média ponderada da avaliação comportamental
(autoavaliação e avaliação da chefia imediata); e

Nota mínima de: 6,5 na avaliação de resultados (plano de metas).

O cálculo da pontuação final do avaliado será feito pelo Sistema de Gestão do
Desempenho - SGD, através da média ponderada das pontuações obtidas em cada uma das
etapas da avaliação.
Os pesos referentes às etapas da AD serão os seguintes:
1.4.1 AD ASSESSORES JURÍDICOS

AVALIAÇÃO
Comportamental

DESCRIÇÃO

PERCENTUAL

Avaliação da Chefia Imediata

70%

Autoavaliação

30%

1.4.2 AD DEMAIS CATEGORIAS
AVALIAÇÃO
Comportamental
Resultado

DESCRIÇÃO

PERCENTUAL

Avaliação da Chefia Imediata

60%

Autoavaliação

40%

Plano de Metas

100%

1.5 PROGRESSÃO FUNCIONAL POR AD

O desenvolvimento do servidor na carreira por desempenho ou progressão por
avaliação de desempenho está prevista nas leis dos Planos de Cargos Carreiras e Vencimentos
e é motivada, unicamente, por critérios de desempenho.
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Para aplicabilidade do previsto nas leis do PCCV dos cargos e categorias do Estado, é
necessária a regulamentação do processo de AD através de decreto específico que
estabelecerá as regras desse processo.
Em geral, a progressão funcional por AD ocorrerá anualmente e consistirá na
passagem do servidor da faixa salarial em que se encontre para aquela de nível imediatamente
mais elevado, dentro da mesma classe da matriz de vencimento base, após o seu ingresso no
nível inicial da carreira, em decorrência de concurso público de provas ou de provas e títulos.

1.6 REQUISITOS PARA PROGRESSÃO
Conforme estabelecido na lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos cargos e
categorias profissionais do Poder Executivo Estadual, o servidor somente poderá progredir
horizontalmente na carreira por desempenho.
Somente poderão concorrer à progressão na carreira os servidores que:
 Tenham sido considerados aptos no processo de Avaliação de Desempenho;
 Sejam efetivos;
 Tenham concluído o período de estágio probatório há, pelo menos, 06 (seis) meses e
que não esteja em disponibilidade;
 Não estejam de licença para tratar de interesse particular ou afastados ou licenciados,
a qualquer título, sem ônus para o Estado, inclusive para exercício de cargo eletivo; e
 Não tenham sido condenados criminalmente por sentença transitada em julgado ou
punidos disciplinarmente com pena de suspensão.

OBSERVAÇÃO
ALÉM DOS REQUISITOS LISTADOS ACIMA, DEVERÃO SER CONSIDERADOS AINDA OS
ESTABELECIDOS NAS LEIS ESPECÍFICAS DE CADA CARGO/CATEGORIA.

1.7 LEGISLAÇÕES
No processo de implantação da Avaliação de Desempenho, deverão ser consideradas
as legislações que estabelecem as diretrizes do processo de AD e os Planos de Cargos Carreiras
e Vencimentos dos cargos e categorias participantes, como:
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GRUPO OCUPACIONAL

Todos

GOGP
GOAF
GOGP/GOAF
Perito Criminal
Médico Legista
GOGM
Médico
GOSP
GOMS
GODFA
GORHC
GOFSS
Assessor Jurídico do Estado
GOMAS
GOFSS

LEGISLAÇÕES

DESCRIÇÃO

DECRETO 38.297/2012

Estabelece diretrizes para AD

DECRETO 39.710/2013

Altera diretrizes da AD

Portaria SAD 1.617/2013

Pontuações da AD

LC 141/2009

Modelo Integrado de Gestão

LC 135/2008

Diretrizes do PCCV

LC 181/2011

Estabelece AD

LC 136/2008

Diretrizes do PCCV

LC 181/2011

Estabelece AD

Portaria SAD 1.618/2013

Plano de Metas para 2013

LC 137/2008

Diretrizes do PCCV

LC 187/2011

Estabelece AD

LC 137/2008

Diretrizes do PCCV

LC 187/2011

Estabelece AD
Diretrizes do PCCV e estabelece
AD

LC 199/2011
LC 084/2006
LC 175/2011

Estabelece AD

LC 150/2009

Diretrizes do PCCV

LC 190/2011

Estabelece AD

LC 101/2007

Diretrizes do PCCV

LC 195/2011

Estabelece AD

LC 197/2011

Diretrizes do PCCV

LC 242/2013

Estabelece AD

LC 192/2011

Diretrizes do PCCV

LC 245/2013

Estabelece AD

LC 198/2011

Diretrizes do PCCV

LC 243/2013

Estabelece AD

Decreto 39.777/2013

Regulamenta AD

LC 220/2012

Estabelece AD

LC 200/2011

Diretrizes do PCCV

LC 246/2013

Estabelece AD

LC 198/2011

Diretrizes do PCCV

LC 243/2013

Estabelece AD

Portaria SAD/SEPLAG/SCGE 147/2013
AGAD

Decreto 40.168/2013
LC 117/2008
Portaria SAD/SEPLAG/SCGE 147/2013

APOG

Decreto 40.168/2013
LC 118/2008
Portaria SAD/SEPLAG/SCGE 147/2013

ACI

Grupo Ocupacional de Trânsito
Técnicos em Gestão Universitária
GOGTA

Diretrizes do PCCV

Decreto 40.168/2013

Regulamenta AD
Diretrizes do PCCV
Regulamenta AD
Diretrizes do PCCV
Regulamenta AD

LC 119/2008

Diretrizes do PCCV

LC 116/2008

Diretrizes do PCCV

LC 215/2012

Estabelece AD

LC 84/2006

Diretrizes do PCCV

LC 181/2011

Estabelece AD

LC 157/2010

Diretrizes do PCCV

LC 255/2013

Estabelece AD
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2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
O Processo de Avaliação de Desempenho é iniciado através do contato com os
órgãos para que estes promovam os ajustes necessários das informações dos
participantes da avaliação no Sistema de Folha de Pagamento do Estado (SADRH), que
servirá de base de informações para o Sistema de Gestão do Desempenho (SGD),
através da migração de dados.
Essa migração é realizada mensalmente, de forma a garantir que o SGD esteja o
mais atualizado possível para cada processo avaliativo em andamento.
Antes de ser iniciado o período de avaliação, é aberto o período de ajustes no
SGD, que deverão ser feitos pela área de Recursos Humanos dos órgãos de exercício dos
servidores avaliados.
Durante a Avaliação de Desempenho, os servidores participantes da avaliação
(avaliadores e avaliados) deverão acessar o Sistema de Gestão do Desempenho e
realizar a etapa correspondente da avaliação (autoavaliação, avaliação da chefia
imediata e avaliação de metas).
Caso servidor avaliado esteja insatisfeito com o resultado de sua avaliação,
poderá interpor recurso junto à Comissão Administrativa Permanente, de seu órgão de
origem, caso esteja previsto na lei do PCCV do cargo/categoria, que analisará o processo
e emitirá o parecer correspondente.
Por fim, com base nos resultados da avaliação, os servidores aptos no processo
de AD e dentro do percentual determinado em lei específica terão suas progressões
implantadas em folha de pagamento.
Abaixo, segue fluxo de eventos relativos ao processo de Avaliação de
Desempenho:
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3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - SGD
O SGD é um sistema de informações que foi desenvolvido com o objetivo de tornar
célere e confiável os diversos processos de avaliação dentro do Poder Executivo Estadual,
utilizando como base de informações o Sistema de Administração da Folha de Pagamento do
Estado - SADRH.
O Sistema de Gestão do Desempenho foi idealizado pela Secretaria de Administração,
respeitadas as particularidades das carreiras e peculiaridades existentes nos órgãos e
entidades do Poder Executivo Estadual, para conferir um efetivo controle do processo
avaliativo e tomada de decisões de capacitação por parte dos setores de Gestão de Pessoas
dos órgãos envolvidos, através da geração de relatórios de acompanhamento do resultado de
cada etapa de avaliação por servidor.
Por utilizar uma plataforma na internet, o sistema pode ser acessado pelos
participantes da avaliação de qualquer local e horário. Nele, é possível realizar qualquer uma
das etapas da avaliação (Autoavaliação, Avaliação da Chefia Imediata e Plano de Metas), bem
como acompanhar o resultado da avaliação, impetrar recursos, julgar e acompanhar o
julgamento dos recursos e editar as informações dos servidores avaliados e avaliadores.
Para acessar o sistema, é necessário que os participantes da AD atentem para as
seguintes informações:



Acessar o SGD através do endereço virtual: www.gestaododesempenho.pe.gov.br;



O acesso (login) será o número do CPF do servidor;



A senha, no primeiro acesso, será a palavra “governo” (em minúsculo);



Não deve ser utilizado o navegador Internet Explorer, pois este altera a configuração
de algumas telas do sistema. Recomenda-se que sejam utilizados apenas os
navegadores de internet Mozilla Firefox

e Google Chrome

.

4 RECURSOS
O recurso é etapa decorrente da não concordância ocorrida entre as partes envolvidas
devido a eventuais impedimentos, contradições, pendências, incompatibilidades, disputas ou
contendas surgidas durante o processo.
O servidor que discordar da nota atribuída por sua chefia imediata, deverá, em até 10
(dez) dias da data de ciência do resultado da avaliação, interpor recurso junto à Comissão
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Administrativa Permanente de seu órgão de origem - CAP, que emitirá parecer conclusivo em
até 60 dias da data do requerimento.
O recurso deverá indicar, especificamente, o aspecto questionado ou eventual
irregularidade para que possa ser julgado pela CAP, que poderá agendar reuniões para
depoimentos das partes, reunir fatos e realizar tentativas de conciliação.
O recurso deverá ser realizado através do Sistema de Gestão do Desempenho, apenas
para os servidores que possuírem todas as etapas da avaliação finalizadas e, desde que
desejem contestar apenas aspectos relacionados à pontuação. Para os demais casos, deverá
ser preenchido o formulário físico de recurso e encaminhado para apreciação da CAP,
conforme anexo D.

5 COMISSÃO ADMINISTRATIVA PERMANENTE - CAP
A Comissão Administrativa Permanente possui a finalidade de analisar e deliberar, em
primeira instância, os assuntos relativos ao enquadramento e progressão funcional de seus
servidores de origem, bem como os pedidos de reconsideração referentes à avaliação de
desempenho e demais assuntos relacionados ao PCCV.
Esta comissão terá composição paritária e caráter permanente com seus respectivos
membros indicados por portaria do titular de cada órgão, com mandatos de 02 (dois) anos,
podendo haver recondução, uma única vez, por igual período.
Para o julgamento dos recursos, a Comissão Administrativa Permanente poderá ouvir
as partes, reunir fatos e transcrever argumentos que julgar necessários para fundamentação
dos trabalhos e/ou realizar tentativas de conciliação. Em seguida, a CAP irá consolidar a
avaliação final em formulário eletrônico próprio, que poderá ser acessado pelo requerente do
recurso via SGD e impresso, para fins informativos, a qualquer tempo. O termo original deverá
ser solicitado pelo servidor diretamente à CAP de seu Órgão de Origem.
A CAP emitirá o parecer final a respeito do deferimento ou não do recurso feito pelo
servidor de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias, a partir da data do requerimento, dependendo do
disposto em legislação específica do cargo, devendo informar o servidor a procedibilidade ou
não do recurso interposto, preferencialmente, de maneira oficial.
Após a CAP entregar o parecer, a área de Recursos Humanos do órgão de destino do
servidor será informada do resultado do recurso e terá um prazo estabelecido para
concretização do disposto no parecer final da comissão, no caso de deferimento para
realização etapas ou alteração de resultados.
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6 ATRIBUIÇÕES DAS PARTES
O processo de avaliação de Desempenho impacta diretamente as atribuições de
diversas áreas e órgãos do Poder Executivo Estadual. Para que esse processo ocorra
corretamente, é preciso perceber as responsabilidades distintas de cada área e seu reflexo no
todo, de forma que seja viabilizado o desenvolvimento funcional e a valorização de seus
servidores.

6.1 ÓRGÃO DE EXERCÍCIO
6.1.1 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Caberá à área de recursos humanos do órgão de exercício do servidor, promover o
conhecimento prévio do processo, do cronograma, bem como das normas e critérios utilizados
na avaliação de desempenho. Ela deverá, ainda, identificar os participantes (avaliados e
avaliadores), coordenar capacitações e manter atualizadas as informações dos servidores no
dossiê funcional e no Sistema de Folha de Pagamento do Estado – SADRH, bem como
providenciar matrícula de exercício para o avaliado, caso este ainda não possua.
Durante o período de avaliação, conferir as informações extraídas do SADRH no SGD,
realizando as adequações necessárias, bem como acompanhar o resultado das avaliações.
Uma vez finalizado o período de avaliação, a área deverá dar ciência ao servidor
avaliado do resultado final de sua avaliação e encaminhar, mediante documento oﬁcial, o
resultado ﬁnal das avaliações para os setores de recursos humanos dos órgãos de origem dos
servidores.

6.1.2 REPRESENTANTE MÁXIMO DO ÓRGÃO

O dirigente máximo do órgão de exercício do servidor avaliado deverá garantir a
realização do processo da avaliação de desempenho em seu órgão, bem como encaminhar o
Plano de metas, por meio de ofício, para as avaliações que tiverem a etapa de metas, para
validação do Secretário de Administração.
Após validação do Secretário de Administração, cada órgão dará publicidade ao plano
de metas, que deve conter indicadores mensuráveis e previamente definidos pelo seu
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dirigente máximo, disponibilizando-o em seu endereço eletrônico ou publicando-o no Diário
Oficial do Estado, caso o órgão não possua endereço eletrônico próprio.

6.2 ÓRGÃO DE ORIGEM
6.2.1 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Caberá à área de recursos humanos do órgão de origem do servidor, promover o
conhecimento prévio do processo, do cronograma, bem como das normas e critérios utilizados
na avaliação de desempenho. Ela deverá, ainda, identificar os participantes (avaliados e
avaliadores), coordenar capacitações, enviar aos órgãos de exercício dos servidores a relação
com os nomes daqueles que serão submetidos à avaliação de desempenho e manter
atualizadas as informações dos servidores no dossiê funcional e no Sistema de Folha de
Pagamento do Estado – SADRH.
Durante o período de avaliação, conferir as informações extraídas do SADRH no SGD,
realizando as adequações necessárias, bem como acompanhar o resultado das avaliações.
Uma vez finalizado o período de avaliação, a área deverá dar ciência ao servidor
avaliado do resultado final de sua avaliação, solicitar, mediante documento oﬁcial, o resultado
ﬁnal das avaliações para os setores de recursos humanos dos órgãos de exercícios dos
servidores e implantar progressões em folha, nos prazos estabelecidos nas leis específicas das
negociações das categorias profissionais avaliadas.
6.2.2 REPRESENTANTE MÁXIMO DO ÓRGÃO

O dirigente máximo do órgão de origem do servidor avaliado deverá garantir a
realização do processo da avaliação de desempenho em seu órgão, publicar a composição da
Comissão Administrativa Permanente, bem como encaminhar o Plano de metas, por meio de
ofício, para as avaliações que tiverem a etapa de metas, para validação do Secretário de
Administração.
Após validação do Secretário de Administração, cada órgão dará publicidade ao plano
de metas, que deve conter indicadores mensuráveis e previamente definidos pelo seu
dirigente máximo, disponibilizando-o em seu endereço eletrônico ou publicando-o no Diário
Oficial do Estado, caso o órgão não possua endereço eletrônico próprio.
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6.2.3 COMISSÃO ADMINISTRATIVA PERMANENTE - CAP

Para os cargos e categorias que apresentam na sua legislação do Plano de Cargos
Carreiras e Vencimentos a previsão da CAP, esta tem um importante papel no processo de
Avaliação de Desempenho, devendo acompanhar o enquadramento e as progressões
funcionais dos servidores avaliados; analisar e deliberar em primeira instância, mediante
parecer, sobre eventuais recursos administrativos concernentes à progressão funcional por
avaliação de desempenho; emitir documento oficial com os resultados finais, para os setores
de recursos humanos dos órgãos de origem dos servidores, após o julgamento de eventuais
recursos.

6.3 AVALIADO
Caberá ao servidor avaliado proceder à autoavaliação com objetividade e
imparcialidade, respeitando os prazos estabelecidos no processo e manter seus dados
atualizados perante o setor de recursos humanos de seu órgão de origem e exercício.

6.4 CHEFIA IMEDIATA

A chefia imediata do servidor avaliado deverá acompanhar o desempenho desse
servidor durante todo o período avaliativo, informando-o sobre suas competências e pontos
de melhoria, de forma a propiciar o seu desenvolvimento profissional.
Durante o período estabelecido para avaliação de desempenho da categoria a qual
pertença o servidor da sua equipe, a chefia imediata deverá acessar o Sistema de Gestão do
Desempenho e avaliar, com objetividade e imparcialidade, o desempenho do servidor.
É atribuição da chefia imediata, ainda, informar, sempre que for pertinente, à área de
Recursos Humanos de seu órgão das correções necessárias ao processo e necessidades de
treinamento da sua equipe.

6.5 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
A Secretaria de Administração do Estado é a responsável por promover revisões
periódicas do programa de avaliação de desempenho no Estado e gerir o sistema de avaliação
de desempenho, eletrônico ou manual, buscando o seu aperfeiçoamento contínuo.
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7 ATIVIDADES IMPORTANTES PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO
DE AD

ATIVIDADE
Pactuar Plano de
Metas
Divulgar o processo
Capacitar
participantes
Formar CAP
Atualizar dados no
SADRH
Promover ajustes no
SGD
Realizar Avaliação de
Desempenho
Realizar recurso
Julgar recursos
Enviar resultados
Emitir Parecer Final
Realizar progressão
em folha

DESCRIÇÃO
O órgão irá pactuar com a SAD as metas que serão usadas na avaliação e
divulgar, posteriormente, em endereço virtual ou Diário Oficial.
O órgão irá divulgar, internamente, o processo de AD para os envolvidos.
A área de Recursos Humanos de exercício deverá capacitar avaliados e
avaliadores para procederem às avaliações.
O representante máximo do órgão de origem deverá instituir e publicar a
formação da CAP em Diário Oficial.
A área de Recursos Humanos de exercício deverá inserir chefias imediatas,
matrícula e empresa de origem nas matrículas de exercício e criar matrícula
FRQ para os cedidos que ainda não possuam matrícula no órgão de
exercício.
A área de Recursos Humanos de origem1 e exercício2 dos servidores
deverão promover no SGD as correções necessárias de informações dos
participantes para início das avaliações.
Os avaliados e avaliadores deverão acessar o sistema para a realização das
avaliações.
O servidor poderá interpor recurso em desfavor da avaliação em até 10
(dez) dias da ciência do resultado.
A CAP realizará o julgamento dos recursos no prazo de 30(trinta) a 60
(sessenta) dias do requerimento, conforme legislação específica.
A área de Recursos Humanos de exercício deverá encaminhar oficialmente,
aos órgãos de origem,o resultado dos servidores cedidos que foram aptos.
A CAP emitirá o parecer final do recurso aos recorrentes.
A área de Recursos Humanos de origem progredirá os servidores aptos no
processo de AD.

OBSERVAÇÃO
SERVIDORES CEDIDOS PARA FORA DO PODER EXECUTIVO, DEVERÃO REALIZAR SUAS AVALIAÇÕES NA
MATRÍCULA DE ORIGEM. NESTE CASO, É RESPONSABILIDADE DO RH DE ORIGEM REALIZAR OS AJUSTES
NO SGD E DE ORIENTAR ESSES SERVIDORES QUANTO AO PROCESSO.

1

As áreas de Recursos Humanos dos órgãos de origem dos servidores deverão excluir da avaliação os

servidores cedidos para outros órgãos e incluir aqueles não estiverem constando na relação, mas que
estejam em exercício no local, desde que façam parte da categoria avaliada.
2

As áreas de Recursos Humanos dos órgãos de exercício dos servidores avaliados poderão alterar dados

no SGD durante todo o período em que o sistema esteja liberado para avaliação, desde que não tenha
sido realizada a autoavaliação e avaliação da chefia imediata. Nestes casos o RH deve solicitar ao
servidor e avaliador que aguardem as alterações para que seja procedam à avaliação.
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8 ORIENTAÇÕES FINAIS

O fiel andamento do processo de Avaliação de Desempenho está condicionado à
observância de todos os requisitos e atividades necessárias a sua realização por parte de seus
participantes.
Este material é de uso obrigatório pelas áreas de Recursos Humanos das unidades,
bem como de seus anexos, com vistas à obtenção dos resultados esperados e do
desenvolvimento na carreira dos servidores do Governo do Estado de Pernambuco.
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ANEXOS
ANEXO A – CARTILHA DE ATUALIZAÇÃO DO SADRH PARA AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO

1. Apresentação
A Gerência de Tecnologia da Informação – GTINF da Secretaria de Administração – SAD
desenvolveu esta cartilha com o objetivo de explicar quais as informações cadastrais dos
Servidores/Empregados Públicos que são necessárias para o Processo de Avaliação de
Desempenho, bem como demonstrar em quais telas do SADRH essas informações são
encontradas e a forma como elas podem ser corrigidas e/ou incluídas.

2. Introdução
O SADRH é o principal Sistema de Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado
de Pernambuco. Diz-se que ele é o principal, pois – mesmo entendendo que a maioria das
Entidades/Secretarias o utilizam na geração das suas respectivas Folhas – sabe-se que algumas
poucas Entidades possuem um Sistema de Folha de Pagamento distinto. O SADRH, desta
forma, consiste na mais importante Base de Dados de informações funcionais (trabalhistas e
previdenciárias) dos Servidores/Empregados Públicos do Governo do Estado.
Seguindo os princípios fundamentais que norteiam a excelência na área de Tecnologia
da Informação – TI (garantir a integridade dos dados e evitar a duplicidade de informação), os
novos Sistemas que são desenvolvidos utilizam – como fonte primária de dados - o próprio
SADRH. Essa premissa de possibilitar que os novos Sistemas e o SADRH conversem tem como
objetivo evitar esforços desnecessários de tempo e trabalho dos Servidores/Empregados
Públicos, bem como de dinheiro do Governo do Estado.
Foi baseado nesses pilares conceituais que o Sistema de Gestão do Desempenho-SGD
foi desenvolvido, ou seja, ele foi projetado para receber uma carga de dados cadastrais dos
Servidores/Empregados Públicos do Governo do Estado. Desta forma, para que o Sistema de
Gestão de Desempenho funcione perfeitamente, as informações contidas do SADRH precisam
estar completas, corretas e atualizadas.

3. Informações do SADRH que serão importadas para o Sistema de
Gestão do Desempenho
Para que as Gerências de Gestão de Pessoas das Entidades/Secretarias não precisem
incluir manualmente no SGD as informações cadastrais dos Servidores/Empregados Públicos
que passarão pelo Processo de Avaliação de Desempenho, essas informações são importadas
do SADRH para o Sistema de Gestão do Desempenho. Tendo em vista a migração de
informações do SADRH para o SGD, os dados que necessitam estar atualizados são:
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3.1 Código da empresa
O conceito de “Empresa” no SADRH está relacionado com a personalidade jurídica das
Entidades da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Pernambuco.
A Administração Direta do Governo do Estado (composta por todas as Secretarias) será
uma única “Empresa” (Código 001) e cada Entidade da Administração Indireta (Empresas
Públicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias e Fundações Públicas) serão – cada uma
delas – uma “Empresa” diferente. O “Código da Empresa” será composto por um número de
03 (três) dígitos. No capítulo 8 desta cartilha, constam a relação de “Empresas” e seus
respectivos códigos. Exemplo: ATI (003), IRH (005), Polícia Militar (006), UPE (030), DETRAN
(027).



3.2 Código do estabelecimento

O conceito de “Estabelecimento” no SADRH está relacionado com a desconcentração
de competências das Entidades (Empresas) para os Órgãos (principalmente Secretarias). A
Administração Direta (Empresa 001) é composta por inúmeras Secretarias.
Cada Secretaria será, então, um “Estabelecimento”. A Administração Indireta também
possui “Estabelecimentos” por “Empresa”, entretanto – em sua grande maioria – cada
“Empresa” em um “Estabelecimento” que corresponde aos Servidores/Empregados Públicos
Ativos e outro “Estabelecimento” que corresponde aos Servidores/Empregados Públicos
Aposentados. O “Código do Estabelecimento” será composto por um número de 04 (quatro)
dígitos No capítulo 9 desta cartilha, constam a relação de “Estabelecimentos” e seus
respectivos códigos. Exemplo: Secretaria de Administração (1201), Secretaria da Fazenda
(1501), Secretaria de Defesa Social (3901), Secretaria de Educação (1401), Secretaria de Saúde
(2301).

3.3 CPF
O Cadastro de Pessoas Físicas é um número de 11 (onze) dígitos que identifica cada
Pessoa no Território Nacional de forma única. Importante explicar que o SADRH não apresenta
o(s) “zero(s)” à esquerda no modo consulta, entretanto ele guarda essa informação (dos zeros
à esquerda) no bando de dados.

3.4 Matrícula
Consiste no número de até 10 (dez) dígitos que identifica cada Servidor/Empregado
Público – dentro de cada “Empresa” – e registra o vínculo dele no Governo do Estado.

3.5 Código do cargo
O conceito de “Cargo” está relacionado com o vínculo efetivo do Servidor/Empregado
Público dentro da Entidade/Secretaria no Governo do Estado. O “Código do Cargo” é
composto por um número de até 05 (cinco) dígitos.
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3.6 Código da função
O conceito de “Função” está relacionado com as atribuições do Servidor/Empregado
Público dentro da Entidade/Secretaria no Governo do Estado quando ele é nomeado para uma
Função Gratificada ou Cargo Comissionado. O “Código da Função” é composto por um número
de até 05 (cinco) dígitos.

3.7 Matrícula da chefia imediata
Seguem os mesmos padrões do subitem “Matrícula”. A “Chefia Imediata” é a pessoa
ao qual o Servidor/Empregado Público está subordinado. No caso de um Servidor/Empregado
Público está cedido para uma Entidade/Secretaria qualquer, a “Chefia Imediata” será a pessoa
ao qual ela está subordinada na Entidade/Secretaria de destino e NÃO na Entidade/Secretaria
de origem.

4. Planilha 1 dos dados cadastrais extraídos do SADRH por órgão/
entidade
Tendo em vista que os dados cadastrais dos Servidores/Empregados Públicos que
passarão pelo Processo de Avaliação de Desempenho serão importados do SADRH e inseridos
no Sistema de Gestão do Desempenho, faz-se necessário que as informações (elencadas no
Item 3 desta Cartilha) dentro do SADRH estejam implantadas de forma completa, correta e
atualizada. Como forma de facilitar a verificação da integridade desses dados, a SAD irá
disponibilizar – para cada Entidade/Secretaria – uma Planilha 1 com as informações dos
Servidores/Empregados Públicos que passarão pelo Processo de Avaliação de Desempenho,
conforme tabela abaixo:

De posse da Planilha 1, as Gerências de Gestão de Pessoas de cada
Entidade/Secretaria devem observar alguns pontos importantes:
a) As colunas “Matrícula Chefia Imediata” e “Nome Chefia Imediata” devem estar SEM
preenchimento, ou seja, totalmente VAZIAS. Isso porque não existe essa informação ainda
cadastrada no SADRH;
b) As colunas “Código da Empresa”, “Código do Estabelecimento”, “CPF”, “Matrícula”, “Nome”
e “Código do Cargo” devem estar OBRIGATORIAMENTE preenchidas. Caso a Planilha 1 venha
com esses campos vazios (conforme indicação das setas vermelhas), isso indicará que o
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cadastro do Servidor/Empregado Público - dentro do SADRH - está precisando ser
complementado;
c) A coluna “Código da Função” pode apresentar campos vazios (conforme indicação das setas
azuis), pois só haverá registro no SADRH – na regra geral – quando o Servidor/Empregado
Público estiver exercendo um Cargo Comissionado ou Função Gratificada.
Após essa análise inicial da Planilha 1, as Gerências de Gestão de Pessoas de cada
Entidade/Secretaria devem:
a) Efetuar as inclusões e correções que se fizerem necessárias das colunas “Nome” no SADRH
através do caminho (comando 1.1.2.1) Gestão de Pessoal -> Cadastro -> Alteração ->
Identificação, conforme ilustra a figura abaixo:

b) Efetuar as inclusões e correções que se fizerem necessárias das colunas “CPF” no SADRH
através do caminho (comando 1.1.2.6) Gestão de Pessoal -> Cadastro -> Alteração ->
Documentos de Identificação, conforme ilustra a figura abaixo:

c) Efetuar as inclusões e correções que se fizerem necessárias das colunas “Código do Cargo”
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e “Código da Função” no SADRH através do caminho (comando 1.3.1.2) Gestão de Pessoal ->
Promoções/Transferências -> Promoções/Transferências na Empresa (Online) -> Alteração,
conforme ilustra a figura abaixo:

d) Realizar o recolhimento da “Matrícula da Chefia Imediata” de cada Servidor/Empregado
Público da Planilha 1 e implantar essa informação no SADRH, no campo referente à
CHEFIA FUNCIONAL, através do caminho (comando 1.1.2.A) Gestão de Pessoal -> Cadastro
-> Alteração -> Dados da Empresa II, conforme ilustra a figura abaixo:

IMPORTANTE
O “CÓDIGO DA EMPRESA” DA “MATRÍCULA DA CHEFIA IMEDIATA” TAMBÉM
DEVE SER IMPLANTADO. ESSE “CÓDIGO DA EMPRESA” SERÁ O MESMO DO
SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO NA PLANILHA 1. POR FIM, ENFATIZAMOS QUE
A “MATRÍCULA DA CHEFIA IMEDIATA” É SEMPRE DO SUPERIOR HIERÁRQUICO
DA ENTIDADE/SECRETARIA, ONDE O SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO ESTÁ
EXERCENDO SUAS ATIVIDADES LABORAIS.
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5. Planilha 2 dos dados cadastrais extraídos do SADRH por órgão/
entidade dos servidores/empregados púbicos cedidos (com
matrícula)
Os Servidores/Empregados Públicos cedidos para alguma Entidade/Secretaria do
Poder Executivo do Estado de Pernambuco – em regra geral – têm seus vínculos criados
utilizando as Categorias “EXQ”, “COM” e “FRQ” (maiores informações dessa categoria no Item
6 dessa cartilha). Com base nessas categorias, serão extraídos do SADRH os dados desses
Servidores/Empregados Públicos nos moldes da Planilha 1 do Item 4 dessa Cartilha. Por se
tratarem de um grupo diferenciado (Servidores/Empregados Públicos cedidos), essa Planilha 2
terá – no mínimo – 02 (duas) colunas adicionais, retratando a “Empresa da Entidade/Secretaria
de Origem do Servidor/Empregado Público” e a “Matrícula de Origem do Servidor/Empregado
Público”, conforme ilustra a tabela abaixo:

De posse da Planilha 2, as Gerências de Gestão de Pessoas de cada Entidade/Secretaria devem
observar alguns pontos importantes:
a) As colunas “Empresa Origem”, “Matrícula Origem”, “Matrícula Chefia Imediata” e “Nome
Chefia Imediata” devem estar SEM preenchimento, ou seja, totalmente VAZIAS. Isso porque
não existe essa informação ainda cadastrada no SADRH;
b) As colunas “Código da Empresa”, “Código do Estabelecimento”, “CPF”, “Matrícula”, “Nome”
e “Código do Cargo” devem estar OBRIGATORIAMENTE preenchidas. Caso a Planilha 2 venha
com esses campos vazios (conforme indicação das setas vermelhas), isso indicará que o
cadastro do Servidor/Empregado Público - dentro do SADRH - está precisando ser
complementado;
c) A coluna “Código da Função” pode apresentar campos vazios (conforme indicação das setas
azuis), pois só haverá registro no SADRH – na regra geral – quando o Servidor/Empregado
Público estiver exercendo um Cargo Comissionado ou Função Gratificada.

Após essa análise inicial da Planilha 2, as Gerências de Gestão de Pessoas de cada
Entidade/Secretaria devem:
a) Efetuar as inclusões e correções que se fizerem necessárias das colunas “Nome”, “CPF”,
“Código do Cargo”, “Código da Função”, conforme demonstrado no Item 4 desta cartilha;
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b) Realizar o recolhimento da “Matrícula da Chefia Imediata” de cada Servidor/Empregado
Público da Planilha 2 e implantar essa informação no SADRH, conforme demonstrado no
Item 4 desta cartilha;

c) Realizar o recolhimento da “Empresa de Origem” de cada Servidor/Empregado Público da
Planilha 2 e implantar essa informação no SADRH, no campo referente à COD. ORGAO
ORIG, através do caminho (comando 1.1.2.K) Gestão de Pessoal -> Cadastro -> Alteração ->
Adicionais Alfanuméricos, conforme ilustra a figura abaixo:

OBSERVAÇÃO 01: O código da “Empresa Origem” que será cadastrada no campo “Cod.
Orgao Orig” é composto por 3 (três) números [Ex: 001 (Governo), 003 (ATI), 005 (IRH), etc]. No
momento do preenchimento, existe a opção de apertar o botão “F1” (Ajuda) e selecionar a
opção desejada.

OBSERVAÇÃO 02: Como forma de auxiliar o preenchimento das informações, será
encaminhada uma relação de até 2 (duas) “Empresas Origem” e “Matrículas Origem” do
Servidor/Funcionário Público cedido. A Gestão de Pessoas deve verificar, no caso do
Servidor/Funcionário Público cedido possuir 2 (dois) vínculos efetivos, qual deles está
relacionado com sua cedência e implantar no SADRH.
d) Realizar o recolhimento da “Matrícula de Origem” de cada Servidor/Empregado Público da
Planilha 2 e implantar essa informação no SADRH, no campo referente à MATRIC.
ORIGEM, através do caminho (comando 1.1.2.L) Gestão de Pessoal -> Cadastro ->
Alteração -> Adicionais Numéricos, conforme ilustra a figura abaixo:
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6. Servidores/Empregados públicos cedidos (sem matrícula no
Órgão/Entidade de destino)
A matrícula no SADRH tem a função de registrar o vínculo do Servidor/Empregado
Público com uma Entidade/Secretaria. Esse vínculo é caracterizado, entre outras coisas, pelo
caráter remuneratório existente dentro do Sistema de Folha de Pagamento. Quando um
Servidor/Empregado Público é cedido, no âmbito do Poder Executivo Estadual, ele
obrigatoriamente receberá uma matrícula na Entidade/Secretaria de destino na hipótese dele
assumir uma Função Gratificada, Cargo Comissionado e/ou receber outra Gratificação.
No caso de cedência de um Servidor/Empregado Público, no âmbito do Poder
Executivo Estadual, sem que seja estabelecido um caráter remuneratório (SEM assumir uma
Função Gratificada, Cargo Comissionado e/ou receber outra Gratificação), ele NÃO terá uma
matrícula na Entidade/Secretaria de destino.
O caso desses Servidores/Empregados Públicos cedidos, sem matrícula na
Entidade/Secretaria de destino e que irão participar do Processo de Avaliação de
Desempenho, será solucionado com a criação - pela própria Gestão de Pessoas de cada
Entidade/Secretaria – de matrículas atreladas à Categoria “FRQ”. Após a criação dessas
“Matrículas de Frequência”, a Gestão de Pessoas de cada Entidade/Secretaria devem seguir os
procedimentos descritos no Item 5 dessa Cartilha. A forma de criação dessas “Matrículas de
Frequência” na Categoria “FRQ” será normatizada em uma Cartilha Específica que será
disponibilizada posteriormente pela Gerência da Gestão Financeira de Pessoal do Estado –
GEFIP/SAD.

7. Entidades/Secretarias que não utilizam o SADRH como Sistema
de Folha de Pagamento
O Layout das informações dos Servidores/Empregados Públicos que irão participar do
Processo de Avaliação de Desempenho e que estão em exercícios em Entidades/Secretarias
que não utilizam o SADRH como Sistema de Folha de Pagamento será normatizado em uma
Cartilha Específica que será disponibilizada posteriormente pela GTINF/SAD.
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8. Relação de empresas no SADRH
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9. Relação de estabelecimentos no SADRH
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ANEXO B – CARTILHA DE CRIAÇÃO DA MATRÍCULA FRQ

1. Apresentação
A Gerência de Tecnologia da Informação – GTINF da Secretaria de Administração – SAD
desenvolveu esta cartilha com o objetivo de informar aos gestores de folha de pagamento das
Entidades/Secretarias, a existência de uma nova categoria de matrícula “FRQ”, para todas as
Empresas do SADRH, os requisitos para sua utilização, o cargo “Servidor em Frequência –
Código 99997” e a Tabela Salarial “FRQ/FRQ/001/FRQ”. Ela tem como missão, também, o
papel de definir o público alvo ao qual se destinam a Categoria, Cargo e Tabela Salarial,
discriminadas acima, demonstrar a forma adequada de cadastramento no momento da
inclusão de uma nova matrícula dentro do SADRH e, por fim, orientar as situações em que o
desligamento se faz necessário. Todo esse esforço visa um efetivo cadastramento e maior
controle, no SADRH, dos Servidores/Empregados Públicos Civis/Militares Efetivos que estão à
disposição de outras Entidades/Secretarias no âmbito Poder Executivo do Estado de
Pernambuco.

2. Criação de nova categoria, cargo e tabela salarial
A GTINF realizou a criação da Categoria “Extra Quadro Sem Remuneração”. Essa
Categoria está representada, no SADRH, através da sigla “FRQ”. Como se trata de uma nova
Categoria dentro do SADRH, os Gestores de Folha de Pagamento precisarão solicitar uma
alteração de seu Perfil de Usuário para poderem realizar inclusões utilizando a “FRQ”.
Foi criado, também, o Cargo “Servidor em Frequência”. Esse novo Cargo está
representado, no SADRH, através do Código “99997”. Por fim, operou-se a criação da Tabela
Salarial “Frequência Sem Salário”. Essa Tabela Salarial está representada, no SADRH, como
“FRQ/FRQ/001/FRQ” e tem seu único Step com valor simbólico de R$ 0,01.
A Categoria, o Cargo e a Tabela Salarial foram criados para serem utilizados juntos,
processados na competência de Maio/2012 e tem o objetivo de não gerar repercussão
financeira.

3. Público-alvo de nova categoria, cargo e tabela salarial
A criação da(o) nova(o) Categoria, Cargo e Tabela Salarial tem como público alvo os
Servidores/Empregados Públicos Civis/Militares Efetivos do Poder Executivo Estadual de
Pernambuco cedidos para outras Entidades/Secretarias também do Poder Executivo Estadual
de Pernambuco sem que, na Entidade/Secretaria de destino, seja atribuído(a) - ao
Servidor/Empregado Públicos Civis/Militares - um Cargo Comissionado, Função Gratificada
e/ou Outro Tipo de Gratificação.
De forma exemplificativa, imagine um Servidor Público Civil Efetivo da Secretaria de
Administração (Empresa = 001, Estabelecimento = 1201). Na SAD, esse Servidor está
cadastrado na Categoria “EST” (Estatutário), possui uma Matrícula e, através dela, recebe seu
vencimento e demais vantagens. Esse Servidor é cedido para o Instituto de Recursos Humanos
– IRH (Empresa = 005, Estabelecimento = 4202), porém não irá assumir nenhum Cargo
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Comissionado, Função Gratificada e/ou receberá Outro Tipo de Gratificação. Para esse
Servidor, então, o IRH irá lhe atribuir uma Matrícula na Categoria “FRQ”, no Cargo “99997” e
na Tabela Salarial “FRQ/FRQ/001/FRQ”, garantindo – assim – a inexistência de Repercussão
Financeira.

4. Casos de não utilização da categoria “FRQ”
Três (03) são as condições primordiais para que uma matrícula seja criada atrelada à
Categoria “FRQ”:
a) Ser Servidor/Empregado Público Civil/Militar Efetivo do Poder Executivo Estadual de
Pernambuco;
b) Não pertencer ao quadro de Servidores/Empregados Públicos Efetivos da
Entidade/Secretaria do Poder Executivo Estadual de Pernambuco onde ele está exercendo
sua atividade laboral;
c) Inexistência de Repercussão Financeira. Desta forma, se pelo menos uma (01) das
condições, citadas acima, deixar de ser atendida, fica descaracterizada a aplicabilidade da
Categoria “FRQ”.
Nesse sentido, a condição “a” já deixa de ser atendida se a pessoa física, que for
exercer a ativa laboral, seja Servidora/Empregada Pública Civil/Militar de outro Ente
Federativo (da União, de outro Estado, Distrito Federal ou de outro Município), de outro
Poder (Legislativo ou Judiciário) ou não possuir nenhum vínculo público.
Diante das premissas discriminadas anteriormente, podem-se elencar vários exemplos
de situações, cuja Categoria “FRQ” não poderá ser atribuída. Imagine um Empregado Público
Civil Efetivo que foi aprovado em concurso público do Instituto Agronômico de Pernambuco –
IPA e vai exercer suas atividades no próprio IPA. No momento da sua inclusão no SADRH, ele
não poderia ser cadastrado na Categoria “FRQ”, pois não atende as condições “b” (tendo em
vista que ele não está cedido) e “c” (tendo em vista que sua inclusão gerará repercussão
financeira).
Imagine, por exemplo, um Servidor Público Militar Efetivo do Corpo de Bombeiros que
foi convidado para assumir uma Função Gratificada na Secretaria da Fazenda – SEFAZ. No
momento da sua inclusão no SADRH, ele não poderia ser cadastrado na Categoria “FRQ”, pois
não atende a condição “c” (tendo em vista que sua inclusão gerará repercussão financeira).
Imagine, também, uma pessoa física, sem nenhum vínculo público, que foi convidada
para assumir um Cargo Comissionado na Agência Estadual de Tecnologia da Informação – ATI.
No momento da sua inclusão no SADRH, ele não poderia ser cadastrado na Categoria “FRQ”,
pois não atende as condições “a” (tendo em vista que ela não é Servidora/Empregada Pública
Civil/Militar Efetiva do Poder Executivo Estadual de Pernambuco) e “c” (tendo em vista que sua
inclusão gerará repercussão financeira).
Imagine, em outro exemplo, um Servidor Público Civil Efetivo do DETRAN que foi
convidado para receber uma Gratificação de Folha de Pagamento na Secretaria de
Desenvolvimento Social – SDS. No momento da sua inclusão no SADRH, ele não poderia ser
cadastrado na Categoria “FRQ”, pois não atende a condição “c” (tendo em vista que sua
inclusão gerará repercussão financeira). Imagine, por fim, que um Empregado Público Civil de
uma Empresa Pública ligada à da Prefeitura do Recife que vem cedido para a Secretaria de
Administração – SAD e não irá assumir nenhum Cargo Comissionado, Função Gratificado e/ou
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receber Outro Tipo de Gratificação. No momento da sua inclusão no SADRH, ele não poderia
ser cadastrado na Categoria “FRQ”, pois não atende a condição “a” (tendo em vista que ele
não é Servidor/Empregado Público Civil/Militar Efetivo do Poder Executivo Estadual de
Pernambuco).

5. Inclusão de matrícula na categoria “FRQ”
Atendidas as premissas definidas e exemplificadas nos itens “3 e 4”, a inclusão da
Matrícula do Servidor na Categoria “FRQ” se dará nos moldes normais já conhecidos pelos
Gestores de Folha de Pagamento no tocante às telas de preenchimento obrigatório no SADRH.
Ressaltamos, entretanto, a importância do preenchimento do Cadastro Funcional de forma
correta e completa, tendo em vista a necessidade do Governo do Estado de possuir um banco
de dados com integridade de informações e um Sistema confiável para a tomada de decisão
gerencial/estratégica.
Como o Cadastro Funcional, em regra geral, está atrelado ao CPF do
Servidor/Empregado Público Civil/Militar Efetivo, o SADRH disponibilizará a migração dos
dados automaticamente. Desta forma, os Gestores de Folha de Pagamento precisarão apenas
realizar inclusões e alterações pontuais no Cadastro Funcional.
Tomando como base o que foi exposto acima, os comentários específicos que se
seguem sobre as telas do Cadastro Funcional do SADRH ficam restritos a:
a) Discriminar os campos que possuem obrigatoriedade de preenchimento;
b) Orientar sobre a forma de preenchimento de alguns campos em particular, levando em
consideração a natureza peculiar da Categoria “FRQ” e a necessidade de padronização dos
Cadastros Funcionais.
Os demais campos, obrigatórios ou não obrigatórios, que não forem mencionados nos
comentários abaixo, devem ser preenchidos normalmente (sem restrições) pelos Gestores de
Folha de Pagamento.

5.1. Gestão de pessoal/cadastro/inclusão
A Tela de Inclusão pode ser acessada através do caminho (Linha de Comando 1.1.1)
Gestão de Pessoal _ Cadastro _ Inclusão. Têm-se como campos obrigatórios: 01) Empresa; 02)
Estabelecimento; 03) Prontuário; 04) Categoria; e 05) CPF.
O campo que merece destaque é o de Categoria, cujo preenchimento deve ser “FRQ”.
Após a inclusão dos dados solicitados, o SADRH – através do CPF fornecido – possibilitará a
efetivação da migração do Cadastro Funcional automaticamente.
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5.2. Gestão de pessoal/cadastro/inclusão/identificação
A Tela de Identificação pode ser acessada através do caminho (Linha de Comando
1.1.1.1) Gestão de Pessoal _ Cadastro _ Inclusão _ Identificação. Têm-se como campos
obrigatórios: 01) Data de Admissão; 02) Nome Extenso; e 03) Nome Abreviado.
O campo “Data de Admissão” pode ser preenchido com qualquer data que seja
posterior a 01/01/1900 (1º de janeiro de mil e novecentos) e igual ou inferior a data da
competência em que a inclusão esteja sendo realizada.
A data de admissão deverá ser a data em que o Servidor/Funcionário Público
Civil/Militar Efetivo foi cedido para a Entidade/Secretaria ou a data em que o seu exercício na
Entidade/Secretaria passou a não ter repercussão financeira.
Imagine, por exemplo, um Servidor Público Civil Efetivo da Universidade de
Pernambuco - UPE que veio cedido, na data de 01/04/1980, para a Secretaria de
Administração – SAD e não irá assumir nenhum Cargo Comissionado, Função Gratificado e/ou
receber Outro Tipo de Gratificação.
Como, no momento da cessão, o Servidor cumpria todas as premissas para ser incluído
na Categoria “FRQ”, a data de admissão deve ser preenchida com 01/04/1980.
Imagine, em outro exemplo, um Servidor Público Civil Efetivo da Secretaria da Fazenda
- SEFAZ que foi convidado, na data de 01/03/1985, para assumir um Cargo Comissionado na
Secretaria de Planejamento – SEPLAG. Esse Servidor ficou no Cargo Comissionado por 3 (três)
anos até ser dispensado e, desde 01/03/1988, continua exercendo suas atividades laborais na
SEPLAG, mesmo sem repercussão financeira. Como o Servidor só passou a cumprir todas as
premissas para ser incluído na Categoria “FRQ” no instante em que foi dispensado do Cargo
Comissionado, a data de admissão deve ser preenchida com 01/03/1988.

5.3. Gestão de pessoal/cadastro/inclusão/dados pessoais
A Tela de Dados Pessoais pode ser acessada através do caminho (Linha de Comando
1.1.1.2) Gestão de Pessoal _ Cadastro _ Inclusão _ Dados Pessoais. Têm-se como campos
obrigatórios: 01) Nasc: Data; 02) Nasc: UF; 03) Sexo; 04) Estado Civil; 05) Grau Instrução; 06)
Nacionalidade; 07) Raça/Cor; 08) Deficiente Física; 09) Nome da Mãe; e 10) Emprego Anterior.
Como os funcionários que serão cadastrados na Categoria “FRQ” são
Servidores/Empregados Públicos Civis/Militares Efetivos cedidos para outras
Entidades/Secretarias do Pode Executivo Estadual de Pernambuco, eles têm “Emprego
Anterior” - no mínimo - nas suas Entidades/Secretarias de origem. Assim, o campo “Emprego
Anterior” deve ser preenchido com ”S”.
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5.4. Gestão de pessoal/cadastro/inclusão/endereço residencial
A Tela de Endereço Residencial pode ser acessada através do caminho (Linha de
Comando 1.1.1.4) Gestão de Pessoal _ Cadastro _ Inclusão _ Endereço Residencial. Têm-se
como campos obrigatórios: 01) Logradouro: Data; 02) Número; 03) Bairro; 04) Cidade; 05) U.F.;
e 06) CEP.
Antes da atualização do SADRH para a versão 2.3.3, não existia o campo “Número”
dentro das informações de “Endereço Residencial”. Desta forma, ao serem migrados os dados
funcionais, as informações do “Endereço Residencial” dos Servidores/Empregado Públicos
podem apenas preencher os campos “Logradouro” e “Complemento”, deixando o campo
“Número” vazio. Assim, alertamos aos Gestores de Folha de Pagamento que o campo
“Número” é obrigatório e, sendo o caso, o Cadastro Funcional deverá ser corrigido.

5.5. Gestão de pessoal/cadastro/inclusão/documentos profissionais
A Tela de Documentos Profissionais pode ser acessada através do caminho (Linha de
Comando 1.1.1.8) Gestão de Pessoal -> Cadastro -> Inclusão -> Documentos Profissionais. Têmse como campos obrigatórios: 01) CTPS: Número; 02) CTPS: Série; 03) CTPS: UF; 04) PASEP:
Inscrição; e 05) Participação PIS/PASEP.
Tendo em vista que os funcionários cadastrados são Servidores/Funcionário Públicos, o
campo “PASEP: Inscrição” deverá ser obrigatoriamente informado e o campo “Participação
PIS/PASEP” deverá estar preenchido com “2”.
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5.6. Gestão de pessoal/cadastro/inclusão/dados empresa I
A Tela de Dados Empresa I pode ser acessada através do caminho (Linha de Comando
1.1.1.9) Gestão de Pessoal _ Cadastro _ Inclusão _ Dados Empresa I. Têm-se como campos
obrigatórios: 01) Motivo; 02) Aceita Transferência Cidade; 03) Disponibilidade p/ Viagens; 04)
Adiantamento; 05) Desconto IR; e 06) Reclamante na Justiça.
O Motivo a ser cadastrado, no momento da inclusão de um novo Servidor/Empregado
Público, deve ser com o código “300” (Frequenc Pessoal a Disposicao) existente em todas as
Empresas do SADRH. Os campos “Aceita Transferência Cidade” e “Disponibilidade p/
Viagens” devem ser preenchidos com “S”. Os campos “Desconta IR” e “Reclamante na
Justiça” devem ser preenchidos com “N”. Por fim, o campo “Adiantamento” deve ser
preenchido com “1” (não recebe adiantamento salarial).

5.7. Gestão de pessoal/cadastro/inclusão/dados empresa III
A Tela de Dados Empresa III pode ser acessada através do caminho (Linha de Comando
1.1.1.B) Gestão de Pessoal -> Cadastro -> Inclusão -> Dados Empresa III. Têm-se como campos
obrigatórios: 01) Vínculo Empregatício; e 02) Categoria Trabalhador.
Por definição, o Servidor/Empregado Público - a ser cadastrado na Categoria “FRQ” –
vem cedido (à disposição) de outra Entidade/Secretaria do Poder Executivo do Estadual de
Pernambuco.
Nesse vínculo de origem, os campos “Vínculo Empregatício” e “Categoria Trabalhador”
já estão com seus códigos preenchidos no seu Cadastro Funcional. Assim, os mesmos códigos

38
registrados na Entidade/Secretaria de origem devem ser cadastrados na Entidade/Secretaria
de destino.
Imagine, por exemplo, um Servidor Público Civil Efetivo, pertencente à Categoria
“EST”, que originalmente é da Secretaria de Administração – SAD. No seu Cadastro Funcional,
está informado o código “30” (Serv. Regime Jur. Único Militar) no seu “Vínculo Empregatício” e
o código “21” (Serv. Pub. Titular Cargo Efetivo) na sua “Categoria do Trabalhador”. No seu
Cadastro Funcional na Universidade de Pernambuco - UPE, Entidade a qual ele foi cedido sem
repercussão financeira e incluído na Categoria “FRQ”, deve-se considerar a informação da
Entidade/Secretaria de origem, registrando o código “30” (Serv. Regime Jur. Único Militar) no
seu “Vínculo Empregatício” e o código “21” (Serv. Pub. Titular Cargo Efetivo) na sua “Categoria
do Trabalhador”.

5.8. Gestão de pessoal/cadastro/inclusão/dados sindicais
A Tela de Dados Sindicais pode ser acessada através do caminho (Linha de Comando
1.1.1.C) Gestão de Pessoal -> Cadastro -> Inclusão -> Dados Sindicais. Têm-se como campos
obrigatórios: 01) Sindicato de Contribuição; e 02) Opção Sindical.
O campo “Sindicato de Contribuição” deverá ser preenchido com o código “99”
(Sindicato Não Informado) e o campo “Opção Sindical” deverá ser preenchido com “N”.

5.9. Gestão de pessoal/cadastro/inclusão/dados salariais
A Tela de Dados Salariais pode ser acessada através do caminho (Linha de Comando
1.1.1.D) Gestão de Pessoal -> Cadastro -> Inclusão -> Dados Salariais. Têm-se como campos
obrigatórios: 01) Tipo de Salário; 02) Lotação 1; 03) Cargo; e 04) Tabela.
O campo “Tipo de Salário” deve ser preenchido com “0” (Mensalista), o “Cargo” deve
ser preenchido com código “99997” (Servidor em Freqüência) e a “Tabela” deve ser
preenchida com “FRQ/FRQ/001/FRQ”.
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5.10. Gestão de pessoal/cadastro/inclusão/horário de trabalho
A Tela de Horário de Trabalho pode ser acessada através do caminho (Linha de
Comando 1.1.1.E) Gestão de Pessoal -> Cadastro -> Inclusão -> Horário de Trabalho. Têm-se
como campos obrigatórios: 01) Qt. Dias Trabalhados na Semana; 02) Jornada Mensal; 03) Tipo
de Revezamento; 04) Tipo de Controle; e 05) Horário Semana.
Os campos “Tipo de Revezamento” e “Tipo de Controle” devem ser preenchidos com
“0” que indicam (Não faz revezamento de folga) e (controle de ponto), respectivamente. Já os
campos “Qt. Dias Trabalhados na Semana”, “Jornada Mensal” e “Horário Semana” devem ser
preenchidos com as mesmas informações existentes no Cadastro Funcional do
Servidor/Empregado Público na sua Entidade/Secretaria de origem.

5.11. Gestão de pessoal/cadastro/inclusão/dados bancários
A Tela de Dados Bancários pode ser acessada através do caminho (Linha de Comando
1.1.1.F) Gestão de Pessoal -> Cadastro -> Inclusão -> Dados Bancários. Têm-se como campos
obrigatórios: 01) Tipo de Pagamento; 02) Banco Pagamento; 03) Agência Pagamento; 04)
Conta Pagamento; e 05) Opção FGTS.
O campo “Tipo de Pagamento” deverá ser preenchido com o código “1” (Depósito em
Conta Corrente), o campo “Banco Pagamento” com o código “999” (Banco sem
Remuneração), o campo “Agência Pagamento” com o código “999999” (Agência sem
Remuneração), o campo “Conta Pagamento” com o código “99999999” (Conta sem
Remuneração) e, por fim, o campo “Opção FGTS” com o “N” (Não Optante).
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6. Casos e forma de desligamento da categoria “FRQ”
Como foi exposta nesta Cartilha, a Categoria “FRQ” foi criada para atender a uma
necessidade de organização e controle de uma gama de Servidores/Empregados Públicos
específicos e particulares. Já foi visto que a inclusão de um Servidor/Funcionário Público só
pode acontecer se 03 (três) condições ocorrerem, a saber:
a) Ser Servidor/Empregado Público Civil/Militar Efetivo do Poder Executivo Estadual de
Pernambuco;
b) Não pertencer ao quadro de Servidores/Empregados Públicos Efetivos da
Entidade/Secretaria do Poder Executivo Estadual de Pernambuco onde ele está
exercendo sua atividade laboral;
c) Inexistência de Repercussão Financeira.
Utilizando raciocínio análogo, a condição do Servidor/Empregado Público continuar na
Categoria “FRQ” depende da sua permanência nas 03 (três) premissas relacionadas acima.
Desta forma, em caso de ausência de alguma das condições necessárias, o
servidor/empregado público deverá ser desligado da Categoria “FRQ”. Passaremos a enumerar
alguns exemplos que demonstram, na prática, o que se foi dito.
Imagine um Servidor Público Militar Efetivo da Polícia Militar - PM que está cedido
para a Secretaria de Planejamento – SEPLAG, sem repercussão financeira, a contar de
02/01/2012. Ele acertadamente foi incluído na SEPLAG na Categoria “FRQ”, pois está
obedecendo as 03 (três) condições necessárias. No caso desse Servidor ser convidado para
assumir uma “Função Gratificada” dentro da SEPLAG, a contar de 01/03/2012, deve-se desligálo do vínculo de “FRQ” e incluí-lo em um novo vínculo de “EXQ”. É importante enfatizar que
não será realizada apenas uma alteração de Categorias, e sim, uma nova inclusão dentro do
SADRH. Ou seja, o vínculo desse Servidor, na Categoria “FRQ”, terá data de admissão no dia
02/01/2012 e data de desligamento na data de 29/02/2012. Já o vínculo de “EXQ”, terá sua
data de admissão da data de 01/03/2012.
Continuando nesse mesmo exemplo, imagine que esse mesmo Servidor foi dispensado
da “Função Gratificada”, a contar de 31/05/2012, porém permaneceu - mesmo sem
repercussão financeira - na Secretaria de Planejamento – SEPLAG. Deve-se, então, desligá-lo
do vínculo de “EXQ” e incluí-lo em um novo vínculo de “FRQ”. É importante enfatizar
novamente que não será realizada apenas uma alteração de Categorias, e sim, uma nova
inclusão dentro do SADRH. Ou seja, o vínculo desse Servidor, na Categoria “EXQ”, terá data de
admissão no dia 01/03/2012 e data de desligamento na data de 31/05/2012. Já o vínculo de
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“FRQ”, terá sua data de admissão da data de 01/06/2012. Por fim, ressalta-se que a 1º
Matrícula do cadastro desse Servidor na Categoria “FRQ” na data de 02/01/2012 será
diferente da 2º Matrícula desse Servidor na Categoria “FRQ” na data de 01/06/2012.
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ANEXO C – DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO

1 Geral
O que é Avaliação de Desempenho?
A Avaliação de Desempenho é o processo através do qual é possível identificar o nível de
contribuição efetiva dos servidores diante da expectativa estabelecida pela organização.

Para que serve a Avaliação de Desempenho?
A Avaliação de Desempenho foi o instrumento escolhido pelo Governo de Pernambuco para
dar dinamicidade aos Planos de Cargos Carreiras e Vencimentos – PCCV. Desta forma ao ser
avaliado, e desde que seja apto no processo, o servidor tem direito a uma progressão na
carreira, mudando de faixa salarial.

Qual é a periodicidade da Avaliação de Desempenho?
A Avaliação de Desempenho ocorre uma vez ao ano e sua repercussão financeira (mês de
progressão em folha) é acordada com cada categoria em legislação específica.

Qual é o período de aferição da Avaliação de Desempenho?
Cada ciclo de Avaliação de Desempenho dura um ano. Sendo assim, cada vez que avaliamos ou
somos avaliados, temos que analisar o comportamento e resultados apresentados durante
este ano, não apenas a uma parte deste.

Quantas etapas pode ter a Avaliação de Desempenho?
A Avaliação de Desempenho pode ser composta de até três etapas, dependendo do
instrumento legal que rege a avaliação, são elas: Autoavaliação, Avaliação da Chefia Imediata e
Plano de Metas.

Quais são os navegadores recomendados para entrar no Sistema de
Gestão do Desempenho - SGD?
São recomendados os navegadores Mozila Firefox e Google Chrome. Deve-se evitar o
navegador Internet Explorer, pois este altera a configuração de algumas páginas do Sistema de
Gestão do Desempenho.
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Como acessar o Sistema de Gestão do Desempenho?
O sistema poderá ser acessado através do endereço: www.gestaododesempenho.pe.gov.br.
Nele, é possível realizar todas as etapas da Avaliação de Desempenho via web, onde quer que
o servidor esteja. Para isto, é necessário apenas que o servidor possua acesso à internet.

Qual o login e a senha de acesso do servidor no Sistema de Gestão do
Desempenho - SG?
O login de acesso é o CPF do servidor e a senha para o primeiro acesso é a palavra “governo”
(em minúsculo).

Esqueci minha senha, como proceder?
Solicite a reinicialização da sua senha encaminhando um email para: ad@sad.pe.gov.br. Neste
e-mail, deverá ser informado o nome completo e CPF do solicitante.

Ao tentar entrar no sistema, visualizo a mensagem “CPF ou senha
inválidos”. O que devo fazer?
Se está acessando o sistema pela primeira vez e usando a senha “governo” e ainda visualiza
essa mensagem de erro, procure o setor de Recursos Humanos de seu órgão de origem para
que seja verificado se o CPF que consta em seu cadastro funcional está correto.

Ao tentar entrar no sistema, visualizo a mensagem “Data de
Nascimento não pertence ao usuário que está acessando o sistema”. O
que devo fazer?
Se está usando a data de nascimento correta e ainda visualiza essa mensagem de erro, procure
o setor de Recursos Humanos de seu órgão de origem para que seja verificado se a data que
consta em seu cadastro funcional está correta.

Estou usando o navegador Internet Explore e não visualizo alguns
botões dentro do Sistema de Gestão do Desempenho – SGD. Como devo
proceder?
Devido a travas existentes no Internet Explorer alguns botões do SGD podem ficar inativados,
não permitindo o acesso a todos os menus. Por isso, é recomendada a utilização dos
navegadores Mozila Firefox e Google Chrome.
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Mesmo utilizando os navegadores Mozila Firefox e Google Chrome não
visualizo alguns botões dentro do Sistema de Gestão do Desempenho –
SGD. Como devo proceder?
Verifique o zoom da sua tela, muitas vezes quando a página de exibição do SGD está muito
grande, certos botões ficam escondidos, sendo necessária a utilização das barras de rolagem
horizontais e verticais ou diminuição do zoom da página, digitando ao mesmo tempo os botões
“Ctrl” e “-“ (menos) no seu teclado.

Preciso imprimir minha avaliação?
O Sistema de Gestão do Desempenho guarda o histórico de todas as avaliações realizadas pelo
servidor ou pela chefia imediata deste, não sendo necessária a impressão da avaliação. Caso
julgue necessário, o servidor ou avaliador poderá guardar uma cópia do arquivo em seu
computador, uma vez que o sistema permite que seja aberta a avaliação realizada no formato
PDF.

Posso refazer a minha avaliação?
Não. Uma vez realizada a avaliação comportamental (autoavaliação ou avaliação da chefia),
não há possibilidade de alteração desta no Sistema de Gestão do Desempenho - SGD.

2 Servidor Avaliado
Quem deve fazer a avaliação de chefia imediata?
A avaliação de cada servidor deve ser feita pelo chefe imediato, ou seja, a pessoa que
acompanha diretamente o seu desempenho no trabalho.

Como saber quem é meu chefe imediato?
Chefe Imediato é aquele que se tem como referência no dia-a-dia, que controla as demandas
no trabalho, a frequência e o desempenho do servidor.

Quem deve colocar no Sistema de Gestão do Desempenho - SGD a nota
de meu Plano de Metas?
A avaliação da meta pode ser inserida tanto pelo setor de Recursos Humanos quanto pela
chefia imediata do servidor avaliado. Deve-se verificar, junto ao responsável RH do órgão, qual
o procedimento que será adotado.
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Onde faço minha Avaliação de Desempenho?
A autoavaliação do servidor deverá ser realizada no Sistema de Gestão do Desempenho, menu
“AUTOAVALIAÇÃO”, submenu “REALIZAR”.

Por que preciso escolher um vínculo para realizar a avaliação no
Sistema de Gestão do Desempenho - SGD?
A avaliação de desempenho deverá ser realizada no vínculo (matrícula) de exercício do
servidor. Caso servidor possua mais de um vínculo efetivo no Estado (Ex: Médicos e
Professores), deverá proceder com a avaliação de cada cargo, dentro de seu período
específico.

Escolhi um vínculo para realizar a avaliação e não há avaliação
disponível no Sistema de Gestão do Desempenho – SGD. Como devo
proceder?
Existem alguns motivos para avaliação estar indisponível no sistema:
- O servidor pode possuir mais de um vínculo ativo e acessou o vínculo (matrícula) em que não
esta passando por avaliação naquele período;
- O servidor pode não ter cumprido o período de 06 (seis) meses após o término do estágio
probatório;
- O servidor pode se enquadrar em algumas das regras estabelecidas na lei do PCCV do seu
cargo que o impedem de progredir na carreira; e
- O servidor pode ter sido excluído indevidamente da avaliação.
Para averiguar o motivo de a avaliação estar indisponível, é importante que o servidor contate
a área de Recursos Humanos do seu órgão.

Estou cedido para fora do Poder Executivo Estadual e não há avaliação
disponível no Sistema de Gestão do Desempenho – SGD. Como devo
proceder?
Contate a área de Recursos Humanos do seu órgão para verificar se realmente tem direito à
Avaliação de Desempenho neste ciclo. Caso possua, forneça os dados da sua chefia imediata e
se informe sobre o procedimento necessário para realização da avaliação.

Qual avaliação deve ser feita primeiro, existe uma ordem?
Não há ordem para realização das avaliações no Sistema de Gestão do Desempenho – SGD.
Cada participante pode entrar e fazer a sua parte da avaliação sem a necessidade de
cumprimento de uma etapa anterior.

Qual a diferença entre os menus Avaliação da Chefia Imediata e
Avaliação da Equipe?
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O menu “AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA” é utilizado para visualizar a avaliação realizada
pelo chefe imediato. O menu “AVALIAÇÃO DA EQUIPE” é o menu que a chefia imediata
utilizará para realizar a avaliação dos seus subordinados.

Como faço para garantir que fiz a minha autoavaliação?
No menu AUTOAVALIAÇÃO, submenu VISUALIZAR, é possível verificar se a avaliação foi
registrada no sistema. Caso o servidor tente realizar novamente sua avaliação, através do
submenu REALIZAR, aparecerá a mensagem: Não há avaliação disponível.

O que significa o status APTO?
O status apto significa que, após a realização de todas as etapas da avaliação no Sistema de
Gestão do Desempenho – SGD, o servidor atingiu uma nota igual ou superior à nota mínima
necessária para a progressão funcional.

O que significa o status INAPTO?
O status inapto significa que, após a realização de todas as etapas da avaliação no Sistema de
Gestão do Desempenho – SGD, o servidor atingiu uma nota inferior à nota mínima necessária
para a progressão funcional.

O que significa o status PENDENTE?
O status pendente significa que alguma etapa da sua avaliação ainda não foi realizada. Neste
caso, deve-se verificar no SGD, menu NOTAS GERAIS, submenu Visualizar, qual(is) etapa(s) não
foi(ram) concluída(s).

Estou insatisfeito(a) com o resultado da minha avaliação, como posso
proceder?
Caso haja discordância quanto ao resultado da avaliação da chefia imediata ou Plano de metas,
o servidor poderá interpor recurso através do Sistema de Gestão do Desempenho - SGD no
endereço www.gestaododesempenho.pe.gov.br, menu “RECURSO”, submenu “SOLICITAR”.
O recurso poderá ser realizado no sistema apenas se o servidor tiver todas as etapas da
avaliação concluídas e estiver questionando a pontuação obtida na avaliação da chefia
imediata ou Plano de metas.
Neste caso, deverá ser apresentada justificativa para alteração do critério atribuído em cada
indicador questionado.
Caso o SGD apresente alguma etapa da avaliação do servidor como “pendente” ou este esteja
questionando alguma irregularidade da avaliação, deverá interpor recurso utilizando o
formulário impresso, conforme ANEXO D deste caderno de orientação.

Como faço para saber se meu recurso foi julgado?
O servidor poderá acompanhar o julgamento do recurso através do Sistema de Gestão do
Desempenho, menu “RECURSO”, submenu “VISUALIZAR”.
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Como vejo se fui apto no processo de Avaliação?
O acompanhamento do processo de avaliação poderá ser realizado através do menu “NOTAS
GERAIS” do Sistema de Gestão do Desempenho. Neste menu, poderão ser visualizadas as
pontuações obtidas em cada etapa da avaliação, se existe alguma etapa não concluída e o
resultado final da avaliação.

Como acompanho se meu chefe já realizou minha avaliação?
O servidor poderá acompanhar a realização da avaliação da chefia imediata de duas formas:
- Pelo menu “AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA”, submenu “VISUALIZAR”: é possível verificar a
avaliação que o chefe fez na íntegra, as respostas atribuídas em cada indicador e a nota final
desta etapa da avaliação.
- Pelo menu “NOTAS GERAIS” submenu “VISUALIZAR”: apresenta um panorama geral da
avaliação do servidor, apresentando as notas recebidas em cada etapa da avaliação, a
existência de etapas pendentes e o resultado final da avaliação.

Quando farei minha avaliação?
O cronograma de avaliação de desempenho de cada cargo e/ou categoria é divulgado no site
da Secretaria de Administração www.sad.pe.gov.br, menu “SERVIÇOS”, submenu “AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO”. Este cronograma é definido com base no período de progressão dos
servidores, conforme lei específica de seus cargos.

Meu chefe não realizou minha avaliação, até quando poderei recorrer?
O prazo que o servidor poderá recorrer é de até 10 (dez) dias da ciência do resultado da
avaliação.

3 Chefia imediata
Sou avaliador e percebi que faltam pessoas na minha lista de avaliados.
Como devo proceder?
Entre em contato com a área de Recursos Humanos do seu órgão e solicite que sejam
atualizados seus subordinados no Sistema de Gestão do Desempenho - SGD.

Sou avaliador e percebi que existem pessoas que não são da minha
equipe na minha lista de avaliados. Como devo proceder?
Entre em contato com a área de Recursos Humanos do seu órgão e informe o problema
identificado para que possam alterar a chefia imediata desse servidor no Sistema de Gestão do
Desempenho - SGD.
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Posso corrigir uma nota de meta atribuída de forma errônea?
Sim. A nota da meta pode ser aplicada novamente e o Sistema de Gestão do Desempenho
guardará a última nota aplicada. Entretanto, só será possível corrigir a pontuação da meta se
esta alteração for realizada durante o período da avaliação.

Sou avaliador e não consigo visualizar uma pessoa da minha equipe,
mesmo digitando corretamente o nome dela. Como devo proceder?
Recomendamos que a busca seja sempre realizada como o campo “nome” em branco, clicando
apenas no botão “consultar”, assim o SGD apresentará a lista completa dos servidores a serem
avaliados. Caso o servidor procurado não conste na lista apresentada, entre em contato com o
setor de Recursos Humanos.

4 Comissão Administrativa Permanente
Sou membro da CAP e não visualizo o menu Julgar. Como devo
proceder?
Entre em contato com a área de Recursos Humanos do seu órgão para atualização dos seus
dados no Sistema de Gestão do Desempenho – SGD.

Não sou mais membro da CAP e continuo visualizando o menu Julgar.
Como devo proceder?
O ocorrido deverá ser relatado à área de Recursos Humanos do seu órgão para que seja
atualizado seu perfil de acesso no Sistema de Gestão do Desempenho – SGD.

Quantos servidores da CAP podem julgar os recursos?
A composição da CAP é definida na lei específica. Em regra geral, o quantitativo de membros
varia de 04 (quatro) a 08 (oito) entre titulares e suplentes. Independentemente do
quantitativo de membros que compõem a CAP, todos podem julgar os recursos impetrados.

Quantos servidores podem publicar os recursos julgados pela CAP no
sistema?
Apenas 02 (dois) servidores possuem perfil para publicar os recursos julgados pela CAP no
Sistema de Gestão do Desempenho. As áreas de Recursos Humanos devem encaminhar à SAD
a relação dos membros da comissão, indicando aqueles que terão o perfil “publicar”, sendo
um representante da categoria e um da gestão.
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Quando posso publicar um recurso?
Só é possível publicar um recurso quando sua situação é Julgado ou aguardando publicação.
Lembramos que os dois membros com perfil publicar devem acessar o recurso e publicar, sem
que haja alteração de julgamento, para que ele se torne visível ao servidor.
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Quando entro no menu Julgar ao lado de alguns recursos estão
indicados nomes de membros da CAP. O que isto significa?
Quando um membro da CAP entra para julgar um recurso seu nome fica relacionado ao lado
dos dados do servidor para sinalizar aos outros membros que alguém já iniciou o processo de
julgamento.

Estou tentando dar andamento a um recurso que está com a situação
“Em análise” e não consigo. Como devo proceder?
Verifique o nome do membro da comissão que está relacionado ao lado do nome do servidor
que interpôs o recurso e solicite que ele termine a análise do recurso que iniciou o julgamento.
Só assim será possível que outro membro da CAP faça a alteração.

Quando termina o julgamento dos recursos no Sistema de Gestão do
desempenho?
Quando todos os recursos estiverem com a situação Julgado e Publicado. Cada CAP possui um
prazo para conclusão do julgamento de cada recurso, a contar da data de requerimento do
mesmo, o qual será definido em lei específica do cargo e/ou categoria avaliada.
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ANEXO D – FORMULÁRIO DE RECURSO

(NOME DO ÓRGÃO)
PEDIDO DE RECURSO

À _(NOME DA COMISSÃO)_

Eu, __(NOME DO SERVIDOR)__, matrícula nº _(MATRÍCULA DO SERVIDOR)_, solicito a
revisão da nota que me foi atribuída na _(NOME DA AVALIAÇÃO)_, conforme justificativa(s)
abaixo:

COMPETÊNCIA

INDICADOR

--------------------------------------------RESPOSTA DA CHEFIA

--------------------------------------------RESPOSTA PROPOSTA PELO SERVIDOR

---------------------------------------------

---------------------------------------------

JUSTIFICATIVA DO SERVIDOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...

COMPETÊNCIA

--------------------------------------------RESPOSTA DA CHEFIA

---------------------------------------------

INDICADOR

--------------------------------------------RESPOSTA PROPOSTA PELO SERVIDOR

---------------------------------------------
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JUSTIFICATIVA DO SERVIDOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

META
NOTA DA META

NOTA PROPOSTA PELO SERVIDOR

---------------------------------------------

---------------------------------------------

JUSTIFICATIVA DO SERVIDOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nestes Termos, peço deferimento.

_________________________________________________
Nome do Servidor
Matrícula

