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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MANUAL PARA OS AVALIADORES



O presente manual tem por objetivo manter vivas na 

lembrança do avaliador algumas questões que devem ser 

consideradas durante o processo de Avaliação de 

Desempenho.

Para avaliar o desempenho das pessoas no trabalho é 
preciso conhecer a dinâmica comportamental própria de 
cada um, o trabalho a ser realizado e o ambiente 
organizacional em que estas ações se passam.

Portanto, é preciso conhecer bem cada funcionário que 
está sob sua responsabilidade, bem como as atividades 
nas quais está sendo avaliado.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2013



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O que é?

Quando ocorre?

De quem é a responsabilidade de avaliar?

Avaliação de desempenho significa mensurar a produção de um trabalhador 
que contribui para a produtividade (Chiavenato).
Metas – negociação das metas – avaliação dos alcances das metas planejadas e 
negociadas.

Fundamentação legal:  Plano de Carreira da Sudecap – Lei nº 9330, de 29.01.07
Regulamentação interna: Portaria 11/2010

Progressão por mérito
 Art. 5º - O empregado público que tenha completado o período de 1.095  dias. 

Progressão por escolaridade
Art. 8º - O empregado aprovado no processo de avaliação de desempenho e 
que pretender candidatar-se à progressão por escolaridade deverá apresentar 
o certificado ou diploma de escolaridade superior ao exigido para o seu cargo 
público efetivo. 

 “Art. 4º - § 4º - Considera-se gerente  imediato o ocupante de cargo em 
comissão ao qual estiver diretamente subordinado o empregado a ser 
avaliado”. 



       I – CONHECER BEM AS PESSOAS IMPLICA EM:

A) Ser um observador arguto

B) Ter boa memória

C) Ser imparcial

II- VÍCIOS DA AVALIAÇÃO

A) A ROTINA

B) TENDÊNCIA CENTRAL

Saber reconhecer as qualidades.
É necessário distinguir se as falhas apresentadas no trabalho foram originadas 
pela falta de capacidade para o trabalho, má vontade, falta de treinamento 
adequado, mau estado de equipamentos, etc.

Não se deixar impressionar pelos acontecimentos mais recentes e sim levar em 
conta toda uma série de fatos que se sucederam no decorrer do período da 
avaliação.

A avaliação de desempenho não é um ajuste de contas, mas sim um relatório 
sobre a atividade de alguém.
Sendo objetivo, evita-se o colorido de simpatias e antipatias pessoais, as quais 
só podem resultar em incoerências ou injustiças desagradáveis.

       

A repetição mais ou menos frequente das épocas de avaliação e um número 
relativamente grande de elementos a avaliar podem criar alguns vícios de 
avaliação, sendo os principais:

Na obrigatoriedade de avaliar um indivíduo, cria-se um conceito com relação a 
ele. Pode acontecer que haja uma mudança no comportamento desse 
empregado, com o decorrer do tempo.
Se a força da rotina se impuser, nossa falta de sensibilidade com relação às 
mudanças nesse comportamento, não será capaz de acusá-las.

Acontece quando o avaliador fica receoso de prejudicar o avaliado atribuindo-
lhe pontos muito baixos ou de se comprometer perante a administração, ao 
apontá-lo como excelente empregado.
É normal que alguém se sobressaia positiva ou negativamente em todos os 
fatores, na maioria deles ou em apenas alguns.



      C) SUBJETIVISMO

III – O QUE O AVALIADO DEVE SABER SOBRE A SUA AVALIAÇÃO?

Influenciados pelo nosso subjetivismo, somos levados a projetar, 
inconscientemente, nossas simpatias ou antipatias pessoais, quando julgamos 
alguém. É necessário, na hora de avaliar, observar apenas o comportamento ou 
atividade na situação de trabalho, não deixando que os estados emocionais 
interfiram na avaliação. 

    

- A  Avaliação de Desempenho é o retrato fiel da realidade de seu 
desempenho na realização das suas tarefas.
- Que ele possui qualidades a serem conservadas e defeitos a serem 
corrigidos.
- Que a Avaliação de Desempenho é um importante documento de registro 
de sua progressão profissional na Sudecap.
- Que não se trata de um trabalho sem aplicação prática, mas de um estudo 
sistemático do avaliado e, ainda, de um ponto de partida para sua própria 
orientação. 

OBS:  ao informar o empregado sobre sua avaliação, o avaliador deverá 
dispor-se a receber cada um em particular.

Atividade de aconselhamento  em um clima construtivo é 

um mecanismo de melhoria das relações interpessoais.

NÃO ESQUEÇA O FEEDBACK DE DESEMPENHO!



PORTARIA SUDECAP 11/2010

Regulamenta a progressão profissional dos empregados públicos efetivos 

integrantes do Plano de Carreira da Superintendência de Desenvolvimento da 

Capital - SUDECAP, instituído pela Lei nº 9.330, de 29 de janeiro de 2007.

O Superintendente da SUDECAP, no exercício de suas atribuições, e considerando o 

disposto na Lei 9.330 de 29/01/07,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica regulamentada a progressão profissional dos empregados públicos 

efetivos integrantes do Plano de Carreira da Superintendência de Desenvolvimento da 

Capital -SUDECAP, instituído pela Lei nº 9.330 de 29 de janeiro de 2007, destinada a 

aferir o mérito funcional de cada empregado e permitir o desenvolvimento de seu 

potencial, a eficácia, a eficiência e a produtividade de suas ações, a identificação das 

necessidades de treinamento e a sua evolução profissional.

Parágrafo único – As atribuições dos empregados referidos no caput deste artigo são 

as previstas no Decreto n° 12.633, de 22 de fevereiro de 2007, inclusive as que lhes 

forem cometidas em conformidade com o disposto no art. 2º do referido Decreto.

Art. 2º - A avaliação de desempenho dos empregados referidos no art. 1º desta 

Portaria levará em consideração, além dos previstos no inciso III do art.11 da Lei 9.330 

de 29/01/07, os seguintes critérios:

I – conhecimento técnico e eficiência no trabalho;

II – capacitação profissional;

III – relacionamento interpessoal e comunicação;

IV – adaptação e flexibilidade;

V – preservação do patrimônio;

VI – participação efetiva no trabalho;

VII – iniciativa/proatividade;

VIII – trabalho em equipe/disponibilidade;

IX – cumprimento de metas;



O objetivo primordial da Avaliação de Desempenho é 

proporcionar um crescimento profissional e pessoal, 

visando um melhor desempenho de suas funções no 

ambiente de trabalho. Além disso, é uma importante 

ferramenta de auxílio à administração de recursos 

humanos da empresa, alimentando-a com 

informações que auxiliam nas tomadas de decisões.

 O Programa de Avaliação de Desempenho é 

desenvolv ido  e  de  responsabi l idade  do  

Departamento de Recursos Humanos, o qual estará à 

disposição para esclarecimentos durante todo o 

processo, através do ramal 8152 e do email 

dofdrh@pbh.gov.br.


