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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

A avaliação de desempenho objetiva promover a melhoria da qualificação dos serviços públicos 
e subsidiar a política de gestão de pessoas, principalmente quanto à capacitação, 
desenvolvimento no cargo ou na carreira, remuneração e movimentação de pessoal. 

A avaliação de desempenho deve buscar a realização dos seguintes objetivos específicos: 

 Alinhar os processos de trabalho com a missão e com os objetivos estratégicos da 
instituição, buscando vincular a atuação do servidor e das equipes com o alcance das 
metas institucionais. 

 Subsidiar o desenvolvimento de programas de capacitação, por meio da identificação 
de necessidades de aprendizagem e do incentivo ao aperfeiçoamento profissional, 
visando a ampliar a qualificação dos servidores. 

 Dar apoio ao processo de revisão do planejamento estratégico. 

 Identificar necessidades de adequação funcional relacionadas a problemas de 
adaptação ao cargo, à função ou à instituição. 

 Democratizar o ambiente de trabalho, estabelecendo um diálogo contínuo com 
servidores e equipes a respeito dos resultados desejados pela instituição, pelos cidadãos 
e pela sociedade, acompanhando a superação dos desafios propostos e articulando 
consensualmente as correções de rumo necessárias. 

 Analisar os processos de trabalho e diagnosticar melhorias visando a proporcionar 
insumos para o desenvolvimento organizacional e para o aperfeiçoamento da prestação 
dos serviços públicos. 

A elaboração das normas relativas à Avaliação de Desempenho observará, dentre outras 
orientações:  

 O caráter processual, contínuo e anual da Avaliação de Desempenho;  

 A avaliação da chefia imediata, servidores membros da equipe de trabalho e a sua 
autoavaliação, fixando os indicadores de desempenho do servidor nos processos e 
serviços de saúde e nas condições de trabalho da sua unidade de lotação;  

 O caráter participativo onde todos os envolvidos: chefia imediata, servidores membros 
da equipe de trabalho, serão avaliadores e avaliados.  

Os instrumentos utilizados para avaliar o desempenho deverão ser estruturados com 
indicadores formulados em obediência aos seguintes critérios:  

 Objetividade – devem possibilitar a sua referência em dados e fatos, passíveis de serem 
aferidos e demonstrados, evitando-se assim a possibilidade de juízos subjetivos em 
benefício ou prejuízo da avaliação em curso;  

 Precisão – devem possibilitar resultados semelhantes se aplicados em condições 
semelhantes;  

 Validade – devem obedecer à legislação que ordena o serviço público e os direitos 
individuais; devem ser considerados como válidos para os propósitos da avaliação de 
desempenho;  

 Legitimidade – devem ser consensualmente aceitos pelos avaliadores e avaliados;  
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 Publicidade – devem ser de amplo conhecimento público;  

 Adequação aos objetivos, métodos e resultados definidos no plano de carreiras – devem 
levar em conta os critérios estabelecidos para promoção e progressão neste PCCS, os 
princípios e diretrizes do SUS e o Plano de Saúde Estadual ou Municipal. 

 

Visando a mensurar comportamentos e resultados, deverão ser definidos, respectivamente, 
fatores de desempenho individuais e indicadores de desempenho pautados em critérios como: 

 Clareza na especificação dos fatores; 

 Facilidade de uso dos instrumentos (formulários e/ou sistemas informatizados); 

 Uso de referenciais seguros para atribuição de conceitos; e 

 Redução da subjetividade mediante descrição de ações observáveis 

O Programa de Avaliação de Desempenho será elaborado por comissão paritária constituída por 
membros da Secretaria Estadual/Municipal de Saúde e representantes do Sindicato de 
Servidores da Administração Estadual/Municipal e/ou dos Servidores da Saúde, quando existir 
e será parte integrante deste PCCS;  

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO (CAD) 

Serão criadas Comissões de Acompanhamento do Programa de Avaliação de Desempenho 
(CAD), as quais serão responsáveis pela elaboração, orientação e supervisão dos procedimentos 
internos de monitoramento do processo de avaliação de desempenho individual e institucional 
ao longo do ciclo de avaliação. 

Para tanto, a CAD participará de todas as etapas do ciclo de avaliação de desempenho. As formas 
de participação e funcionamento da CAD deverão ser definidas pela SMS e publicadas no ato 
que estabelece os critérios e os procedimentos específicos. 

As atribuições essenciais da CAD são: 

a) acompanhar o processo de avaliação de desempenho individual e institucional em todas as 
suas etapas e propor solução para possíveis conflitos; e 

b) julgar, em última instância, os eventuais recursos interpostos quanto aos resultados das 
avaliações individuais de desempenho. 

c) avaliar e deliberar sobre a experiência profissional para fins de Promoção.  

Integrantes da Comissão 

A CAD deverá ser instituída por meio de ato do dirigente máximo do órgão ou entidade. Não há 
limitação quanto ao número de membros, nem indicação de obrigatoriedade de suplentes ou 
substitutos. Tais particularidades devem ser definidas pelo órgão ou entidade e publicadas no 
ato de critérios e procedimentos ou no ato de instituição da Comissão. 

A CAD será formada por representantes indicados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade 
e por membros indicados pelas entidades representativas dos servidores, paritariamente. A 
forma de escolha desses membros deverá ser definida pelo órgão ou entidade, observados os 
seguintes requisitos obrigatórios: 

1) ser servidor efetivo, em exercício no órgão ou entidade; 
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2) conhecer o processo de avaliação e seus instrumentos; 

3) ter concluído o estágio probatório; e 

4) não estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar. 

A composição acima descrita visa a garantir a representatividade, tanto da administração 
quanto dos servidores. A exigência de estabilidade para a composição da Comissão está pautada 
na premissa de que o servidor estável detém maior conhecimento sobre a estrutura e os 
processos de trabalho da organização.  

Na hipótese de existirem unidades descentralizadas, poderão ser instituídas subcomissões de 
acompanhamento da avaliação de desempenho, cujas atribuições e composição deverão ser 
definidas em ato próprio do dirigente máximo do órgão ou entidade. 

 


