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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades relacionadas à avaliação de desempenho dos servidores 

do IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças; 

 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

 Servidores em geral; 

 Secretaria Municipal de Administração. 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 Lei nº 8623 de 26 de março de 2008 e suas atualizações - Dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores Administrativos e Operacionais do Quadro 

Permanente da Administração Direta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal de 

Goiânia e dá outras providências. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

Avaliação de Desempenho: aferimento do desempenho do servidor no cumprimento das atribuições 

do cargo, permitindo o seu desenvolvimento funcional na carreira.  

 

4.2 Siglas 

 DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças; 

 GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

 ADC – Avaliação de Desempenho por Competência; 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração. 

 

 

5.  DETALHAMENTO 

5.1. A execução do processo de avaliação de desempenho dos servidores do IPSM deverá seguir 

as diretrizes estabelecidas abaixo: 
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Atividade Descrição da atividade 

1. Emitir ficha de 

Avaliação de 

Desempenho por 

Competência 

A Avaliação de desempenho deverá ser realizada de forma contínua, e formalizada 

semestralmente, sob a coordenação e orientação da SEMAD. 

Anualmente a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá emitir 

a ficha de Avaliação de Desempenho por Competência - ADC e preencher os dados 

funcionais de cada servidor concursado.  

A ficha é preenchida manualmente, preferencialmente no mês de novembro. 

2. Encaminhar aos 

responsáveis pelas 

áreas de lotação para 

preenchimento 

Depois de preenchidas com os dados funcionais dos servidores, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminhar, por meio de memorando, as 

fichas aos responsáveis pelas áreas de lotação para preenchimento da avaliação. 

3. Preencher e 

devolver à GERGES 

assinado pelo 

servidor, chefia 

imediata e superior 

imediato à chefia, em 

até 20 dias do 

recebimento 

Os responsáveis pelas áreas de lotação deverão acompanhar, juntamente com a 

equipe, o preenchimento da Avaliação que se divide em 1º e 2º semestre e em auto 

avaliação (o próprio servidor se avalia), avaliação da equipe, (servidor é avaliado 

pela equipe) e  avaliação da Chefia (servidor é avaliado pelo superior imediato). 

 

As avaliações deverão ser preenchidas e devolvidas à Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas em até 20 dias após o recebimento, devidamente  

assinadas pelo servidor, pela chefia imediata e superior imediato à chefia. 

 

NOTA: Caso a lotação do servidor tenha sido encaminhada ao IPSM dentro do segundo 

semestre do ano corrente, a equipe e o chefe imediato não terão a responsabilidade de 

preencher a ficha de avaliação deste servidor referente ao 1º semestre. O servidor 

interessado ficará responsável de buscar as notas da avaliação deste período, bem 

como as devidas assinaturas junto ao órgão em que prestou serviço no 1º semestre e 

entregar a GERGES. 

4. Receber as fichas 

de avaliação, conferir 

o preenchimento e 

assinaturas 

 A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá receber as fichas 

de avaliação e conferir o preenchimento e assinaturas até o prazo estipulado. Caso falte 

a ficha de avaliação de algum servidor, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento 

de Pessoas deverá verificar o motivo do não preenchimento da avaliação e 

providenciar meios para o preenchimento da mesma.  

5. Realizar 

lançamento das 

avaliações no 

Sistema COMPLETE 

Após conferência do preenchimento de todas as fichas de avaliações, a Gerência 

de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá aguardar a liberação no 

sistema COMPLETE, para lançamento das notas constante nas avaliações de  cada 

servidor, inclusive as preenchidas por outros orgãos, nos casos citados na nota do 

item 03. 

* A liberação no sistema COMPLETE geralmente ocorre na segunda quinzena de   

janeiro do ano subsequente e tem prazo até março para finalizar os lançamentos.  

6. Realizar correções 

Após lançamento das notas no sistema, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento 

de Pessoas deverá  realizar as conferências e, quando necessário, realizar as  
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correções apropriadas.  

7. Arquivar as fichas 

de avaliação 

Após a confirmação do lançamento de todas as fichas, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá arquivar as fichas de avaliação.  

 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 Intranet  

 

6.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

7.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Avaliação de 

Desempenho por 

Competência 

Eletrônico: 

Sistema 

COMPLETE 

 

Físico: Arquivo 

da GERGES 

Eletrônico: Sistema 

Recursos Humanos / 

Avaliação de 

Desempenho / 

Consulta de 

Resultados 

 

Físico: Pasta 

Específica  

 

Envolvidos no 

processo 

Eletrônico: Por 

ano / matrícula 

 

 

Físico: Por 

divisão / nome do 

servidor 

Permanente - 
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8.  ANEXOS 

Fluxograma n. 97 – Avaliação de Desempenho. 
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