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ANEXO II A QUE SE REFERE O DECRETO N.º 2.646, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

EFETIVOS DA PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Sistema de Avaliação de Desempenho – SAD, composto de dois subsistemas, quais 

sejam: Avaliação de Desempenho para Mobilidade, Desenvolvimento e Ascensão Funcional 

na Carreira e Avaliação Especial de Desempenho para cumprimento do Estágio Probatório, 

abrange a avaliação dos servidores públicos efetivos da Prefeitura de Cabeceira Grande, 

tendo sido concebido a fim de contribuir para o desenvolvimento e mobilidade funcional do 

servidor na carreira, mediante promoção e progressão salarial, e também possibilitar a 

avaliação dos servidores que se encontrem em estágio probatório. 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 Geral 

 

Dotar a Prefeitura de um sistema que possa mensurar, de modo sistemático, a contribuição 

individual dos servidores, fornecendo dados que fundamentem os processos de promoção e 

progressão e avaliar o desempenho dos servidores em estágio probatório. 

 

2.2 Específicos 

 

• Servir de base para o crescimento profissional e pessoal dos servidores, bem como para a 

geração de resultados almejados pela Prefeitura. 

• Identificar as lacunas entre as competências evidenciadas pelo servidor e as requeridas 

para o desempenho de suas atribuições. 

• Definir, acompanhar e avaliar a contribuição do servidor para a Prefeitura. 

• Fornecer ao servidor orientações que o ajudem a melhorar seu desempenho. 

• Subsidiar as ações da Prefeitura quanto a capacitação, treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos. 
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• Gerar informações básicas para outros tipos de movimentação funcional do servidor na 

Prefeitura. 

 

3. FATORES AVALIATIVOS DE DESEMPENHO – FAD  

 

Os Fatores Avaliativos de Desempenho representam as dimensões do trabalho a ser 

realizado e foram definidos considerando-se os cargos do PCCV e os fatores constantes do 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

 

São 10 (dez) os fatores avaliativos de desempenho, conforme descritos a seguir: 

 

3.1 Fatores Avaliativos de Desempenho – FAD para os servidores efetivos e estáveis 

 

▪ Conduta Ética, Probidade e Idoneidade Moral 

▪ Iniciativa 

▪ Criatividade 

▪ Eficiência e Produtividade 

▪ Trabalho em equipe 

▪ Responsabilidade com o trabalho  

▪ Zelo por veículos, máquinas, equipamentos e materiais de trabalho 

▪ Assiduidade 

▪ Pontualidade 

▪ Foco e Comprometimento com Padrões de Qualidade no Atendimento ao Usuário de 

Serviço Público. 

 

3.2 Fatores Avaliativos de Desempenho – FAD para os servidores em estágio 

probatório 

 

▪ Conduta Ética, Probidade e Idoneidade Moral 

▪ Iniciativa 

▪ Criatividade 

▪ Eficiência e Produtividade 
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▪ Trabalho em equipe 

▪ Responsabilidade com o trabalho  

▪ Zelo por veículos, máquinas, equipamentos e materiais de trabalho 

▪ Assiduidade 

▪ Pontualidade 

▪ Foco e Comprometimento com Padrões de Qualidade no Atendimento ao Usuário de 

Serviço Público. 

 

4. DEFINIÇÃO DOS FATORES AVALIATIVOS DE DESEMPENHO – FAD  

 

4.1 CONDUTA ÉTICA, PROBIDADE E IDONEIDADE MORAL 

 

Comprometimento com padrões éticos, códigos de conduta ética, especialmente o disposto 

no Decreto Municipal n.º 2.534, de 28 de março de 2019 (Código de Conduta Ética dos 

Agentes Públicos do Poder Executivo), valores morais, de probidade, combate à corrupção, 

plena observância aos deveres e proibições dispostos no Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Cabeceira Grande, dentre outros comportamentos de lisura e idoneidade 

moral. 

 

4.2 INICIATIVA 

 

Capacidade de pensar e agir diante de eventual ausência de normas, orientação superior ou 

situações imprevistas, bem como de se adaptar às mudanças nos objetivos e rotinas a que 

vem sendo submetido. 

 

4.3 CRIATIVIDADE 

 

Habilidade e flexibilidade para questionar o senso comum e buscar novas e/ou criativas 

formas de trabalho, capazes de torná-lo mais produtivo e eficaz. 
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4.4 PRODUTIVIDADE 

 

Capacidade para realizar o trabalho com rapidez e rendimento adequado, bem como para 

agir de modo a evitar o retardamento ou estrangulamento das atividades de sua área. 

 

4.5 TRABALHO EM EQUIPE 

 

Habilidade para integrar-se com colegas, chefes ou terceiros em diferentes situações que 

requerem interação humana, contribuindo para os resultados da equipe em salutar 

relacionamento interpessoal.  

 

4.6 RESPONSABILIDADE COM O TRABALHO 

 

Capacidade para direcionar suas atividades para o alcance dos resultados almejados pela 

Prefeitura, demonstrando responsabilidade e comprometimento com suas obrigações 

funcionais, prazos estabelecidos e metas.  

 

4.7 ZELO POR VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE 

TRABALHO 

 

Habilidade na utilização de equipamentos e materiais relacionados com a natureza de suas 

atividades, zelando por mantê-los em condições de uso. 

 

4.8 ASSIDUIDADE 

 

Atitude de responsabilidade e compromisso com a frequência ao trabalho. 
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4.9 PONTUALIDADE 

 

Atitude de responsabilidade e compromisso em relação ao horário de trabalho. 

 

4.10 FOCO E COMPROMETIMENTO COM PADRÕES DE QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. 

 

Capacidade e habilidade no atendimento aos preceitos e padrões de qualidade no 

atendimento ao usuário de serviço público, previstos no Código Municipal de Defesa do 

Usuário de Serviços Públicos – Codusp de que trata a Lei Municipal n.º 562, de 4 de 

outubro de 2017, especialmente com observância dos princípios da qualidade, regularidade, 

continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência, urbanidade e 

cortesia, humanização, celeridade, simplificação e racionalização, formalismo moderado, 

sem prejuízo da observância dos primados regentes da gestão pública, dentre eles 

legalidade, impessoalidade e finalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e 

proporcionalidade, segurança jurídica, supremacia do interesse público, motivação, 

celeridade, ampla defesa e contraditório e, entre outros, se orientarão no sentido de 

desenvolvimento do Município e de aprimoramento dos serviços prestados à população, 

mediante planejamento de suas atividades. 

 

5. GRAUS ATRIBUÍDOS AOS FATORES 

 

A escala utilizada para avaliação de desempenho dos servidores, efetivos e em estágio 

probatório é constituída de fatores e graus. Aos fatores, previamente definidos em termos de 

desempenho, devem ser atribuídos graus. Os graus são representados numericamente de 1 a 

4, e a cada grau corresponde uma definição do desempenho do servidor. Os graus 

representam dimensões de eficiência e eficácia manifestadas pelo servidor na realização de 

seu trabalho e sua contribuição para o alcance dos objetivos da Prefeitura. A escala de graus 

é a apresentada a seguir: 
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GRAU DEFINIÇÃO CONCEITO 

4 

O desempenho do servidor na realização 

do trabalho é excelente, sempre acima 

do esperado. 

Excelente 

3 

O desempenho do servidor na realização 

do trabalho é bom, atendendo as 

expectativas. 

Satisfatório 

2 

O desempenho do servidor na realização 

do trabalho é regular e, algumas vezes, 

abaixo da média desejada. 

Regular 

1 

O desempenho do servidor normalmente 

é abaixo do desejado e insuficiente para 

que possa realizar as atribuições do 

cargo que ocupa. 

Insatisfatório 

 

6. PONDERAÇÃO DOS FATORES 

 

O referencial adotado para a atribuição de pesos aos fatores foi a importância relativa das 

dimensões do trabalho realizado e sua contribuição para os resultados almejados pela 

Prefeitura de Cabeceira Grande. Os cargos foram agrupados de acordo com o nível de 

instrução, considerando-se ainda a complexidade e a responsabilidade das tarefas. Desta 

forma, para os servidores efetivos e estáveis e servidores em estágio probatório, de acordo 

com cada grupo de cargos correspondem pesos distintos aos fatores, como apresentado a 

seguir: 
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6.1 Para servidores efetivos e estáveis – Avaliação de Desempenho para Mobilidade, 

Desenvolvimento e Ascensão Funcional na Carreira  

 

CÓDIGO FATOR AVALIATIVO DE DESEMPENHO – FAD  G1 G2 G3 G4 

FAD1 CONDUTA ÉTICA, PROBIDADE E IDONEIDADE 

MORAL 

 

0.75 0.80 1.15 1.20 

FAD2 INICIATIVA 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD3 CRIATIVIDADE 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD4 PRODUTIVIDADE 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD5 TRABALHO EM EQUIPE 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD6 RESPONSABILIDADE COM O TRABALHO 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD7 ZELO POR VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 

E MATERIAIS DE TRABALHO 

0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD8 ASSIDUIDADE 0.80 0.85 1.10 1.15 

FAD9 PONTUALIDADE 0.80 0.85 1.10 1.15 

FAD10 FOCO E COMPROMETIMENTO COM PADRÕES DE 

QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE 

SERVIÇO PÚBLICO 

0.75 0.80 1.15 1.20 

 

 

6.2 Para servidores efetivos em cumprimento de estágio probatório – Avaliação 

Especial de Desempenho 

 

 

CÓDIGO FATOR AVALIATIVO DE DESEMPENHO – FAD  G1 G2 G3 G4 

FAD1 CONDUTA ÉTICA, PROBIDADE E IDONEIDADE 

MORAL 

 

0.75 0.80 1.15 1.20 

FAD2 INICIATIVA 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD3 CRIATIVIDADE 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD4 PRODUTIVIDADE 0.85 0.90 1.05 1.10 
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CÓDIGO FATOR AVALIATIVO DE DESEMPENHO – FAD  G1 G2 G3 G4 

FAD5 TRABALHO EM EQUIPE 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD6 RESPONSABILIDADE COM O TRABALHO 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD7 ZELO POR VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 

E MATERIAIS DE TRABALHO 

0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD8 ASSIDUIDADE 0.80 0.85 1.10 1.15 

FAD9 PONTUALIDADE 0.80 0.85 1.10 1.15 

FAD10 FOCO E COMPROMETIMENTO COM PADRÕES DE 

QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE 

SERVIÇO PÚBLICO 

0.75 0.80 1.15 1.20 

 

7.  PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA DE ACORDO COM OS GRAUS DE DESEMPENHO 

7.1  Para os servidores efetivos e estáveis – Avaliação de Desempenho para mobilidade, 

desenvolvimento e ascensão funcional na carreira 

 

Código do 

Fator 

Avaliativo 

de 

Desempenho 

Peso 
Pontos Fixos por Grau – G 

G1 G2 G3 G4 

G1 G2 G3 G4 

FAD1 0.75 0.80 1.15 1.20 2,5 5 7,5 10 

FAD2 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD3 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD4 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD5 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD6 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD7 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD8 0.80 0.85 1.10 1.15 2,5 5 7,5 10 

FAD9 0.80 0.85 1.10 1.15 2,5 5 7,5 10 

FAD10 0.75 0.80 1.15 1.20 2,5 5 7,5 10 

Total 20,50 43,50 81 113 25 50 75 100 
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7.2 Para os servidores efetivos em cumprimento de estágio probatório – Avaliação 

Especial de Desempenho  

 

 

Código do 

Fator 

Avaliativo 

de 

Desempenho 

Peso 
Pontos Fixos por Grau – G 

G1 G2 G3 G4 

G1 G2 G3 G4 

FAD1 0.75 0.80 1.15 1.20 2,5 5 7,5 10 

FAD2 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD3 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD4 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD5 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD6 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD7 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD8 0.80 0.85 1.10 1.15 2,5 5 7,5 10 

FAD9 0.80 0.85 1.10 1.15 2,5 5 7,5 10 

FAD10 0.75 0.80 1.15 1.20 2,5 5 7,5 10 

Total 20,50 43,50 81 113 25 50 75 100 

 

8. DEFINIÇÃO DO CONCEITO FINAL DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A definição do conceito final da avaliação de desempenho dos servidores efetivos e estáveis 

e dos servidores em estágio probatório, será expressa pelos conceitos CF1, CF2, CF3 e CF4, 

correspondo a sigla CF a Conceito Final, de acordo com os seguintes critérios: 
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8.1 Para servidores efetivos e estáveis – Avaliação de Desempenho para mobilidade, 

desenvolvimento e ascensão funcional na carreira, bem como para os servidores em 

cumprimento de estágio probatório – Avaliação Especial de Desempenho 

 

a) Em primeiro lugar, determina-se o número de pontos obtido pelo servidor em cada fator, 

multiplicando-se o peso correspondente ao grau para ele fixado pelo número de pontos 

correspondente ao grau atribuído ao servidor; 

 

b) Em seguida, determina-se o total de pontos do servidor, somando-se os pontos por ele 

obtidos em cada fator, sendo que haverá arredondamento par ao inteiro imediatamente 

inferior ou superior à fração menor ou maior do que 0,50, equivalendo-se o resultado ao 

Subtotal 1 (CF1), que poderá sofrer acréscimos ou decréscimos observadas as seguintes 

situações: 

 

b.1) Ao servidor que não tenha sofrido advertência ou outra penalidade disciplinar durante 

o período a que se refere a avaliação, serão atribuídos mais 3 (três) pontos, podendo perfazer 

6 (seis) pontos se o servidor, também, tiver exercido, no período, a função de sindicante ou 

tiver integrado comissão de processo administrativo disciplinar – PAD, equivalendo-se ao 

Subtotal 2 (CF2); 

 

b.2) O servidor que tiver sofrido advertência ou outra penalidade disciplinar terá 3 (três) 

pontos subtraídos do total de pontos de sua avaliação de desempenho, equivalendo-se ao 

Subtotal 2 (CF2);  

 

b.3) Ao servidor que tiver participado com aproveitamento de seminários e/ou concluído, 

durante o período a que se refere a avaliação, curso de formação, aperfeiçoamento e/ou 

especialização, relacionado com sua área de atuação na Prefeitura serão atribuídos até o 

máximo de 5 (cinco) pontos não cumulativos, equivalendo-se ao Subtotal 3 (CF3) como 

especificado mais abaixo; 

 

c) O CF4, equivalente ao Conceito Final 4, é o resultado do somatório dos três conceitos 

(CF1 + CF2 + CF3). 
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a) para cargos que requerem instrução de nível superior 

 

 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 

(Mínima) 

 

PONTOS NÃO 

CUMULATIVOS 

Aperfeiçoamento 60 hs 2,5 

Nível de especialização (lato sensu) 360 hs 3,5 

Mestrado e Doutorado (stricto sensu) 

Equivalente a 

exigida para o curso 

realizado 

5 

 

b) para cargos que requerem instrução de nível médio 

 

 

 

CURSO 

CARGA 

HORÁRIA 

(Mínima) 

PONTOS NÃO 

CUMULATIVOS 

Formação e/ou aperfeiçoamento 60 hs 2,5 

Nível Superior (Graduação) 

Equivalente a 

exigida para o curso 

realizado 

3,5 

Nível de especialização (lato sensu) 360 hs 5 

 

c) para cargos de requerem instrução de nível fundamental 

 

 

CURSO 

 

CARGA 

HORÁRIA 

(Mínima) 

 

PONTOS NÃO 

CUMULATIVOS 

Formação e/ou aperfeiçoamento 20 hs 2,5 

Formação e/ou aperfeiçoamento 60 hs 3,5 

Nível Superior (Graduação) 

Equivalente a 

exigida para o curso 

realizado 

5 
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• As áreas de concentração dos cursos, as instituições credenciadas e os critérios para 

aceitação de cursos de formação, aperfeiçoamento e/ou especialização, serão levantadas 

pelo Departamento de Recursos Humanos e estabelecidas por ato do Secretário 

Municipal de Administração, observado o disposto neste Decreto acerca de cursos. 

• Os pontos atribuídos ao servidor que tiver realizado curso(s) de formação, 

aperfeiçoamento e/ou especialização, não poderão exceder ao total de 5 pontos por 

período a qual corresponde a avaliação de desempenho realizada. 

• O conceito final da Avaliação de Desempenho do servidor será determinado pelo total de 

pontos, isto é, a soma dos subtotais 1, 2 e 3, equivalendo-se ao CF4. 

• Os cursos de aperfeiçoamento ou capacitação, presenciais ou à distância, serão 

considerados quando relacionados ao desenvolvimento profissional, aquisição ou 

ampliação dos conhecimentos, habilidades e atitudes vinculadas às atribuições do cargo 

ocupado ou com a unidade de lotação e exercício do servidor. 

 

9. ATINGIMENTO DO DESEMPENHO MÍNIMO EXIGÍVEL 

 

9.1 Para os servidores efetivos e estáveis – Avaliação de Desempenho para mobilidade, 

desenvolvimento e ascensão funcional na carreira 

 

a) No caso da progressão ordinária, o servidor avaliado deverá obter, pelo menos, 70 

(setenta pontos) na média de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional, ou 

seja, soma-se as notas obtidas em cada avaliação das três realizadas, divide-se o resultado 

por 3 (três) – número de termos/avaliações e chega-se à média aritmética simples, entendido 

que a pontuação máxima em cada avaliação é de 100 (cem) pontos. (Exemplo: Servidor 

obteve 60 pontos na primeira avaliação, 80 pontos na segunda e 70 pontos na terceira, 

somando-se essa pontuação trienal chega-se ao seguinte resultado: 210, assim dividimos 

esse valor (210) por 3 (três) – número de termos/avaliações para aferirmos a média 

aritmética simples, que perfaz o resultado de 70 pontos, essa é a média aritmética das três 

avaliações, tendo atingido o desempenho mínimo exigível – o exemplo já considerou a 

possibilidade de acréscimo ou decréscimo de pontuação em decorrência dos quesitos 

disciplina e aperfeiçoamento e especialização profissional;  

 

b) No caso da progressão incrementada, o servidor avaliado deverá obter resultado acima 

de 80 (oitenta) pontos na média de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho 

funcional, além de preencher, cumulativamente, outros requisitos fixados neste Decreto  
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(Exemplo: Servidor obteve 70 pontos na primeira avaliação, 90 pontos na segunda e 85 

pontos na terceira, somando-se essa pontuação trienal chega-se ao seguinte resultado: 245, 

assim dividimos esse valor (245) por três para aferirmos a média aritmética simples, que 

perfaz o resultado de 81,5, essa é a média aritmética das três avaliações, tendo atingido o 

desempenho mínimo exigível – o exemplo já considerou a possibilidade de acréscimo ou 

decréscimo de pontuação em decorrência dos quesitos disciplina e aperfeiçoamento e 

especialização profissional;  

 

c) No caso da promoção, o servidor avaliado deverá obter, pelo menos, 80 (oitenta) pontos 

na média de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional (Exemplo: Servidor 

obteve 70 pontos na primeira avaliação, 90 pontos na segunda e 80 pontos na terceira, 

somando-se essa pontuação trienal chega-se ao seguinte resultado: 240, assim dividimos 

esse valor 240 por três para aferirmos a média aritmética simples, que perfaz o resultado de 

80, essa é a média aritmética das três avaliações, tendo atingido o desempenho mínimo 

exigível – o exemplo já considerou a possibilidade de acréscimo ou decréscimo de 

pontuação em decorrência dos quesitos disciplina e aperfeiçoamento e especialização 

profissional; e 

 

d) No caso do Adicional por Titulação Acadêmica Incrementado, o servidor avaliado 

deverá obter, pelo menos, 80 (oitenta) pontos na média de suas 3 (três) últimas avaliações 

de desempenho funcional no período anterior à obtenção do ATA na versão ordinária, além 

de preencher outros requisitos cumulativos fixados neste Decreto (mesmo exemplo da 

alínea “c” para o caso de promoção. 

 

9.2 Para os servidores efetivos em cumprimento de estágio probatório – Avaliação 

Especial de Desempenho  

 

Para confirmar sua estabilidade no serviço público e o pleno cumprimento do estágio 

probatório, o servidor avaliado deverá obter, no mínimo, 65 (sessenta e cinco) pontos na 

média das 3 (três) últimas avaliações especiais de desempenho (Exemplo: Servidor obteve 

60 pontos na primeira avaliação especial,  65 pontos na segunda e 70 pontos na terceira, 

somando-se essa pontuação trienal chega-se ao seguinte resultado 195, assim dividimos esse 

valor 197 por três para aferirmos a média aritmética simples, que perfaz o resultado de 65, 

essa é a média aritmética das três avaliações, tendo atingido o desempenho mínimo exigível 

– o exemplo já considerou a possibilidade de acréscimo ou decréscimo de pontuação em 

decorrência dos quesitos disciplina e aperfeiçoamento e especialização profissional. 
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10. FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Os formulários estão esquematizados dentre os dois subsistemas do SAD, conforme a seguir 

especificado: 

 

a) Avaliação de Desempenho para Mobilidade, Desenvolvimento e Ascensão Funcional na 

Carreira: Instrumento de Avaliação de Desempenho – IAD, disposto no Anexo III; e 

 

b) Avaliação Especial de Desempenho para cumprimento do Estágio Probatório: 

Instrumento de Avaliação Especial de Desempenho – IAED, disposto no Anexo IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


