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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

INSTRUÇÃO NORMATIVA UNIPAMPA Nº 12, 10 DE MAIO DE 2022

Regulamenta o procedimento de Avaliação de Desempenho Especial para
Progressão com o obje�vo de iden�ficar e avaliar o desempenho dos
servidores técnico-administra�vos em educação (TAEs) no caso de
servidores os quais �veram movimentações antes do período da
avaliação.

 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, e

 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO Nº 72, DE 08 DE MAIO DE 2014 do CONSELHO UNIVERSITÁRIO a qual trata
do PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM
EDUCAÇÃO, em especial ao seu ar�go Art. 23 o qual cita que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas emi�rá
orientações e esclarecimentos que venham a ser necessários para o cumprimento desta Resolução e
também resolve os casos omissos; e

 

CONSIDERANDO a solicitação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ao Gabinete da Reitoria através do
despacho 0763905 para que seja especificado e regulamentada a avaliação especial no caso de
servidores os quais �veram movimentações antes do período da avaliação.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Regulamentar o procedimento de Avaliação de Desempenho Especial para Progressão com o
obje�vo de iden�ficar e avaliar o desempenho dos servidores técnico-administra�vos em educação
(TAEs) e aferir o mérito para Progressão dos casos em que ocorreram movimentações de servidores antes
do período da respec�va avaliação.

Parágrafo único. Para fins desta Instrução Norma�va, entende-se por:

I- Plano de Trabalho: compromisso firmado entre servidor, gestor e equipe de trabalho, no qual deverão
constar as a�vidades individuais, que devem buscar atender os obje�vos conjuntos da equipe e as metas
setoriais, considerando as condições de trabalho, devendo ser revisado sempre que necessário.

II- Avaliação de Desempenho: instrumento que permite ao administrador mensurar os resultados
ob�dos pelo servidor e pela equipe de trabalho, mediante critérios obje�vos decorrentes das metas
ins�tucionais, previamente pactuadas com a equipe, com a finalidade de subsidiar a Polí�ca de
Desenvolvimento Ins�tucional e do servidor;

III- Colaboração Técnica: afastamento do servidor, no país, para prestar colaboração técnica à outra
Ins�tuição Federal de Ensino ou de Pesquisa e ao Ministério da Educação com ônus para a Ins�tuição de
origem.

IV- Acompanhamento de Cônjuge: licença não remunerada, por prazo indeterminado, concedida ao
servidor cujo cônjuge ou companheiro tenha sido deslocado de o�cio para outro ponto do território
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nacional ou para o exterior ou, ainda, para o exercício de mandato ele�vo dos Poderes Execu�vo e
Legisla�vo.

V- Exercício Provisório: exercício em outro órgão ou en�dade da Administração Federal direta, autárquica
ou fundacional, para o exercício de a�vidade compa�vel com o seu cargo, em razão de acompanhamento
do cônjuge ou companheiro(a), também servidor público, em caso deste ser deslocado para outro ponto
do território nacional.

VI- Requisição: ato irrecusável, que implica a transferência do exercício do servidor ou empregado, sem
alteração da lotação no órgão de origem e sem prejuízo da remuneração ou salário permanente, inclusive
encargos sociais, abono pecuniário, gra�ficação natalina, férias e adicional de um terço.

 

Art. 2° O período regular para a realização da Avaliação de Desempenho ocorrerá preferencialmente
entre o primeiro dia do mês de novembro e o úl�mo dia ú�l do mês de dezembro de cada ano.

 

Art. 3° Servidores que es�verem em férias, licença para tratamento de saúde, licença gestante, licença
adotante, licença capacitação, licença por mo�vos par�culares e licença por mo�vo de acidente em
serviço ou doença profissional durante o período de Avaliação de Desempenho devem contatar a Divisão
de Avaliação, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal (DADCP), após seu retorno, para que a divisão
abra período especial para realização de tais procedimentos.

 

Art. 4° Servidores que estejam em Exercício Provisório, Colaboração Técnica ou Cedidos a outras
ins�tuições devem remeter anualmente sua Avaliação de Desempenho para a Divisão de Avaliação,
Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal, de acordo com formulário próprio disponível no site da
Unipampa.

 

Art. 5° Servidores que es�verem em Colaboração Técnica, Acompanhamento de Cônjuge, Exercício
Provisório ou Requisitados com plano de trabalho vigente na ins�tuição de origem e que não puderam
ser avaliados no procedimento padrão serão avaliados através de formulário especial de avaliação de
desempenho.

Parágrafo único. O formulário mencionado no caput será assinado pela chefia de origem e encaminhado
ao servidor para assinatura externa através de plataformas digitais ins�tucionais.

 

Art. 6° Servidores em Afastamento para Pós-Graduação Stricto Sensu devem estar em dia com a
documentação do afastamento.

§ 1º É responsabilidade da unidade de origem remeter os Atestados de Desempenho do servidor em
afastamento para a Divisão de Avaliação, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal. O atestado deve ser
assinado pelo dirigente máximo da unidade (Reitor, Pró-Reitor ou Diretor de Campus).

 

Art. 7° A Avaliação de Desempenho será realizada com base no período em que o servidor esteve no
exercício de suas a�vidades em sua unidade de exercício, independente do período em que esteve em
licença.

 

Art. 8° A Avaliação de Desempenho via sistema será realizada apenas pelos servidores que es�veram no
exercício de suas a�vidades por período igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias durante o ano de
avaliação.

§1° O procedimento mencionado no caput anterior torna válida a Avaliação de Desempenho para a
integralidade do atual período de avaliação.
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§ 2º Para que o servidor par�cipe da Avaliação de Desempenho é necessário que ele tenha estado em
a�vidade em seu cargo/função por período igual ou superior a 90 (noventa) dias antes da data de
abertura da Avaliação de Desempenho anual.

§ 3° Os servidores que possuírem entre 90 (noventa) e 180(cento e oitenta) dias de exercício no cargo
realizarão avaliação especial de desempenho via processo na plataforma SEI.

§ 4º Servidores que ingressarem na ins�tuição com período inferior ao citado no parágrafo segundo,
desde que não tenham ingressado por redistribuição, serão avaliados no próximo ano.

 

Art. 9° Casos específicos ou excepcionais, referentes a Planos de Trabalho e a Avaliações de Desempenho,
serão analisados em primeira instância pela Divisão de Avaliação, Desenvolvimento e Capacitação de
Pessoal, em segunda instância pelo Pró-Reitor da PROGEPE e em terceira e úl�ma instância pelo
Conselho Universitário.

 

Art. 10 Apresente Instrução Norma�va entra em vigor a par�r da sua publicação.

 

Bagé, 10 de maio de 2022.

 

Marcus Vinicius Morini Querol

Vice-Reitor no exercício da Reitoria

 

Assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL, Vice-Reitor no exercício da
Reitoria, em 10/05/2022, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas
legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0806736 e
o código CRC C8DBCD90.
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