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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO/2016 
 

 

 

 

Prezados servidores e chefias,  

 

Está chegando o momento da avaliação de desempenho dos servidores Técnico-Administrativos da UNIRIO do 

ano de 2016.  

O Setor de Acompanhamento e Análise do Processo de Trabalho (SAAPT) da PROGEPE informa que o formulá-

rio de Avaliação de Desempenho deste ano passou por algumas alterações geradas a partir das sugestões dos ser-

vidores nas avaliações de desempenho de 2015 e na participação no projeto Banco de Ideias, destacando, assim, o 

quanto sua participação é importante.  

O SAAPT lembra aos participantes que o desempenho do servidor deve sempre considerar as condições de tra-

balho a que ele está submetido, legitimado pelo Decreto 5825/2006 e pelos valores da PROGEPE. Para tanto, baliza-

dos em legislação específica, desde 2015 estamos empreendendo esforços que visam a aperfeiçoar a nossa forma 

de avaliação, a partir do entendimento de que esta proposta busca relacionar a atuação do trabalhador no seu am-

biente com o processo de trabalho no qual está inserido, levantando suas condições, organização e relações de 

trabalho. Portanto, para realizarmos um processo avaliativo que avalie não só o desempenho individual, mas também 

os fatores acima, será aplicado o formulário Avaliação da Gestão do Trabalho, a ser preenchido pelo servidor avali-

ado. 

Nesse momento, é importante lembrar que a avaliação de desempenho traz em seu caráter pedagógico a o-

portunidade das equipes estabelecerem diálogos sobre a prática, as dificuldades e os desafios do cotidiano, tornan-

do o trabalho reflexivo e consciente, com a possibilidade de todos pensarem, planejarem, organizarem, opinarem e 

avaliarem. Além disso, é fundamental destacar que a Avaliação de Desempenho é uma ferramenta de construção co-

letiva do trabalho capaz de evidenciar diversos aspectos relacionados à forma como as atividades se organizam na 

nossa Universidade. O levantamento dos dados proporcionado pela Avaliação, com ampla participação dos servido-

res, anistiados e suas chefias, pode balizar a construção de intervenções coletivas que impactem positivamente na 

realidade de trabalho da Universidade. Assim, gostaríamos de enfatizar que somente com o maior envolvimento dos 

servidores desta instituição é que as diversas ações de transformação terão êxito e, com isso, possibilitarão a cons-

trução de uma UNIRIO ainda mais democrática, plural e cidadã.  

Desse modo, a Avaliação deve ser respondida por todos os Servidores Técnico-Administrativos que ingressaram 

na UNIRIO até o dia 07/08/2016, inclusive os reintegrados e aqueles que já se encontram no topo da carreira. 

Informamos também que, desde 2015, o SAAPT/DAFFP/DDP/PROGEPE, juntamente com a DTIC, empreendem a 

tentativa de informatização da Avaliação de Desempenho, a fim de aperfeiçoar esse processo. Em 2014, esse siste-

ma apresentou limites relacionados, principalmente, à ausência de informações necessárias no SIE, com os quais tra-

balhamos visando a superá-los para o ano de 2016. Contudo, ainda existem pendências do SIE para que o processo 

avaliativo de 2016 seja efetivamente informatizado em toda a UNIRIO, de modo que a realização da Avaliação de 

Desempenho no HUGG será postergada por período específico a ser amplamente divulgado. 

 A Avaliação de Desempenho deverá ser acessada no link sistemas.unirio.br/avaliacao disponível no site 

www.unirio.br/progepe. O prazo para o preenchimento deverá respeitar o período entre 07 de novembro a 09 de de-

zembro de 2016, para que não ocorram prejuízos aos servidores quanto à concessão de suas progressões por méri-

to.     

 

http://www.unirio.br/progepe
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Com a finalidade de esclarecer os procedimentos e sanar eventuais dúvidas, realizaremos divulgações nos 

campi da Universidade e, portanto, destacamos a importância do comparecimento de todos os participantes nesse 

processo avaliativo. 

Segue abaixo as datas e os locais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso tenha alguma dúvida favor entrar em contato com o SAAPT por meio do telefone (21) 2542-5523 e do 

email: progepe.saapt@unirio.br 

Acesse o vídeo em nosso canal do youtube, para já se familiarizar com o processo: https://

www.youtube.com/watch?v=SSLEAf3VFuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dia 7/11, às 11h, Avenida Rio Branco, 135, 13º andar; 

 Dia 7/11, às 11h, PROGEPE, sala de treinamento e atendimento, 20º andar; 

 Dia 8/11, às 11h, divulgação no Campus da Reitoria; 

 Dia 9/11, às 11h, Campus do CLA, na Sala Villa-Lobos; 

 Dia 10/11, às 11h, Campus IB, auditório. 
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