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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
AFASTADOS PARA ESTUDOS 

 

QUE ATIVIDADE É? 

É a solicitação do servidor, para a realização do processo avaliativo de seu             
desempenho, no mês de sua vigência, quando estiver em afastamento para estudos. 

 

QUEM FAZ? 

DGD/CPTA - Divisão de Gestão de Desempenho 

 

COMO SE FAZ?  

1. Servidor inicia processo no SEI do tipo Pessoal: Avaliação de Desempenho para            
Servidores Técnicos Administrativos Afastados para Estudo preenche o campo       
Interessados com seu nome e sinalizar o nível de acesso Público. Após, clicar em              
Salvar;  

2. Em seguida, o servidor deverá incluir o documento REQ P/SOLIC. DE PROC.            
AVAL. AFAST. P/QUAL. STRICTO, selecionar o nível de acesso Público. Clicar em           
confirmar dados. Preencher todas as informações contidas no requerimento e em           
seguida assinar informando login e senha do IDUFF  e envia à DGD/CPTA; 

3. DGD/CPTA analisa requerimento quanto a pertinência de prosseguimento 

3.1 Servidor afastado por mais de 50% do período avaliativo, seguir para ponto             
4; 

3.2 Servidor afastado por menos de 50% do período avaliativo 

3.2.1 DGD/CPTA anexa avaliação de desempenho e plano de trabalho          
do servidor ao processo no SEI, elabora e assina despacho com           
orientações e encaminha ao servidor 



3.2.2 Servidor imprime e preenche os formulários 

3.2.3 Servidor envia formulários preenchidos à DGD/CPTA através do         
protocolo 

3.2.4 Servidor anexa GRDP de envio dos formulários físicos ao processo           
no SEI e encaminha à DGD/CPTA 

3.2.5 DGD/CPTA analisa os formulários físicos 

● Formulários sem pendências 

1. DGD/CPTA realiza Subprocesso de concessão de progressão 

● Formulários com pendências       

1. DGD/CPTA Devolve formulários físicos via protocolo, anexa GRDP        
de devolução ao processo no SEI, elabora despacho com orientações          
e envia ao servidor 

2. Servidor corrige pendências dos formulários e retorna ao ponto 3.2.3 

 

4. DGD/CPTA verifica documentos 

4.1 Servidor não está em dia com o programa de qualificação 

4.1.1 DGD/CPTA elabora e assina despacho e envia à         
DACQ/CPD/PROGEPE consultando o setor sobre as pendências do       
servidor 

4.1.2 DACQ/CPD/PROGEPE verifica as pendências 

● Pendências são possíveis de resolver 

1. DACQ/CPD/PROGEPE resolve as pendências, elabora despacho e       
encaminha à DGD/CPTA 

2. DGD/CPTA cadastra resultado no SIRH e realiza Subprocesso de         
Concessão de progressão 

● Pendências não são possíveis de resolver 

1. DACQ/CPD/PROGEPE encaminha despacho de encaminhamento à      
DGD/CPTA informando sobre a permanência das pendencias 

2. DGD/CPTA elabora e assina despacho e encaminha ao servidor 

3. Servidor toma ciência e encerra processo. 



 

 

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

● O Servidor deverá estar afastado em razão de participação em programa de 
Pós-Graduação Stricto-Sensu. 

● Em caso de afastamento superior a 50% do período avaliativo o processo 
deverá ser autuado no mês de sua vigência. 

● Em caso de afastamento igual ou inferior a 50% do período avaliativo, o 
servidor cujo afastamento a ser iniciado ainda no período avaliativo vigente 
ultrapasse o fim desse período, deverá antecipar a realização de sua Avaliação 
de Desempenho. 

 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

● Requerimento para afastamento para qualificação strictu sensu 
● Documentação comprobatória do afastamento 
● Declaração da DACQ/CPD/PROGEPE de conformidade e regularidade com as 

exigências para com o respectivo afastamento, quando couber, especialmente 
no que se refere à entrega de relatórios, nos prazos estipulados. 

 

QUAL É A BASE LEGAL? 

● Instrução de Serviço PROGEPE nº 002 de 2021  
● Parecer – nº 04/2017/CNU/CGU/AGU 
● NS nº 659 de 25/05/2017; 
● Lei 11.091 de 12/01/2005 PCCTAE; 
● Lei nº 8.112, de 11/12/1990 

 
 


