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GABINETE DO REITOR

RESOLUçAo DO CONSELHO DE ~DMINISTR~çAo N~OZ/89

Estabelece as Normas de ~valiaç~o
do Desempenho Funcional do Pessoal
Técnico-~dministrativo da Fundaç~o
Universidade de Brasília.

o REITOR D~ UNIVERSID~DE DE BR~sfLI~, PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ~DMINISTR~çAo, no uso de suas atribuiç6es, ouvido o referido
Órgâo Colegiado, em sua 97ª reuni~o,. realizada em 31.08.89.

R E S O L V E

C~pfTULO I

D~ PROGRESSAO FUNCION~L POR MÉRITO
~rtigo 12 - ~ progress~o funcional por mérito, dos

servidores técnico-administrativos, dar-se-á para o nível imediatamente
superior ao que se encontra, desde que satisfaça as condiç6es estabeleci
das pelo Dec. 94.664/87 e por estas normas.

C~pfTULO 11·

DO SISTEM~ DE ~V~LI~çAo DE DESEMpENHO
~rtigo 22 - ~ avaliaç~o do desempenho funcional dos

servidores técnico-administrativos será realizada, em cada Centro de Cu~
to, por uma Comiss~o de ~~ali~ç~o esp~cificamente constituída.

Parágrafo 12 - ~ Comiss~o de ~valiaç~o será compos-
ta, em cada Centro de Custo por 50% de representantes eleitos pelos se~
vidores teénico-administrativos e 50% indicados pelo titular do C/C, lQ
cluído ele próprio que presidirá a Comiss~o.

Inciso I - Os representantes dos servidores técnico-
administrativos dever~o ser escolhidos através de eleiç~o, da qual parti
cipar~o todos os servidores Técnico-administrativos do Centro de Custo.
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A cada membro eleito ou indicado será vedada a avaliação de Sl próprio,
devendo, nesta ocasião, ser substituído por um suplente.

Inciso 11 - Deverá haver suplentes indicados e elei-
tos,de forma a garantir o exposto no parágrafo 12 do art. 22.

§ 22 - Caberá à Comissão de ~valiação responsabili-
zar-sepor todo o processo de ~valiação dos servidores do seu Centro de
Custo, a saber:

a)- ~nalisar e pontuar o desempenho, de acordo com
os itens constantes do formulário;

b)- realizar os cálculos necessários à obtenção da
pontuação final da avaliação do servidor;

c)- redigir relatório final acerca do processo de
avaliação de desempenho;

d)- esclarecer os servidores sobre a pontuação rece-
bida;

e)- encaminhar, na data aprazada, ao SDP/DRH, os for
mulários preenchidos e o relatório final do processo de avaliação.

~rtigo 32 - ~ avaliação de desempenho será destinada
à seguinte clientela:

a)- servidores técniéo-administrativos admitidos até
o término da vigência do PCS-FUB (31 de dezembro de 1985), que tiverem'
completado um ano, contado a partir da data de admissão ou da última ascen
são funcional ou da última progressão por mérito ou do retorno do afasta-
mento;

b)- servidores técnico-administrativos admitidos
após 31/12/85, que tiverem completado dois anos, contados a partir da dª
ta de admissão, ou da última ascensão funcinal, ou da última progressao
por mérito)ou do retorno do servidor afastado.

Artigo 42 - O registro da ~valiação de Desempenho s~
rá feito em formulário específico, composto pelos seguintes itens:
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1)- Identificação do Servidor - dados pessoais e fun
cionais do avaliando: nome, matrícula, Centro de Custo, cargo e data
de admissão.

2)- Escala de Pontuação - utilizada para mensuraçao
dos itens, com atribuição de O (zero) a 4 (quatro) pontos; com a seguinte
descrição de pontuação:

04 pontos - EXCELENTE
03 pontos - BOM
02 pontos - R/\ZOÁVEL
01 ponto - FR/\CO
00 ponto - PÉSSIMO

3)- Desempenho:

a)- grupos N/\ e NM - descrição de tarefas considera-
das típicas no exercício do cargo;

b)- grupos NS, FG/FC - espaços abertos a serem preen
chidos pela Comissão, utilizando a(s) lista(s) de atividades, anexas ao
formulário.

4)- Observância das Normas da FUB - fatores explici-
tados no Regimento Interno da Instituição: disciplina, pontualidade e
assiduidade.

~)- Características Pessoais do Servidor - fatores
considerados importantes para o desempenho das atividades de cada cargo:
iniciativa, responsabilidade, interesse, relacionamento interpessoal,coo-
peração e compromisso com a Instituição.

CAPíTULO 111

D/\ PONTU/\çAo E DOS F/\TORES DE /\V/\LI/\çAo

através da
a Comissãopadrr de

/\rtigo,5Q - O desempenho do servidor será avaliado
pontuação atribuída a cada tarefa. /\0 atribuir a pontuação,
de /\valiação deverá considerar, no desempenho da tarefa,
qualidade, volume e prazo.

os
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Parágrafo único - cpberá a cada Centro de Custo a d~
terminação dos padrões de qualidade, volume e prazo, uma vez que estes pª
drões de desempenho são peculiares a cada unidade.

~rtigo 62 - Serão atribuídos pesos diferentes a ca-
da item, de acordo com sua importância no Sistema de ~valiação de Desemp~
nho.

Parágrafo 12 - ~o item "Desempenho", será atribuído
peso 03 (três), tendo em vista que o Sistema de ~valiação de Desempenho
concebido dá maior ênfase ao cumprimento das tarefas, dentro dos padrões.
esperados.

§ 22 - ~o item "Observância das Normas da FUB" ,
atribuído peso 02 (dois).

,sera

§ 32 - ~o item "Características Pessoais do Servidor"
será atribuído peso 01 (hum) , levando em conta que tais características
nem sempre sao indicadores eficientes da competência no trabalho.

~rtigo 72 - O resultado final da avaliação será obt~
do através da média ponderada, conforme indicado no formulário.

~rtigo 82 - O servidor, para ser promovido, deverá
obter no mínimo 03 (três) pontos no resultado final de sua avaliação e no
mínimo 02 (dois) pontos em cada bloco/item (Desempenho/Observância das
Normas da FUB/Características Pessoais).

Parágrafo Único - Se o resultado final da avaliação
for um número decimal, não deverá haver aproximação.

~rtigo 92 - Os servidores técnico-administrativos da
FUB, que estiverem afastados de seus cargos, par integrar Comissões Permª
nentes, Corpo Diretivo de ~ssociações de Classe ou Sindicatos, farão jus
à progressão por mérito, independentes de serem submetidos ao processo de

Desempenho.
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Artigo 10 - Os servidores t~cnico-administrativos c~
didospela FUB, para prestar serviço em outros órgãos da ~dministração Pú
blica,deverão ter seu desempenho avaliado, pelos Chefes imediatos, no
órgãoonde prestam serviços.

~rtigo 11 - ~ avaliação dos servidores portadores de
FG/FC deverá ser realizada de forma idêntica a dos demais servidores t~cni
co-administrativos.

~rtigo 12 - De acordo com o ~rt. 33, da Portaria
475/87, que expede normas complementares ao Dec. 94.664/87, "na contagem

interstício, serão descontados os dias correspondentes a:

I - faltas nao justificadas;
11 - suspensão disciplinar, inclusive a preventiva,

quando dela resultar pena mais grave que a de repreensao;
111- o período excedente a dois anos de licença ou

suspensao de contrato, para tratamento de saúde, no caso de acidente de
trabalho ou de doenças especificadas em lei;

IV - licença para acompanhar o cônjugue ou para pre~
tar assistência a familiar doente;

V - licença ou suspensao de contrato para tratar de
interesse particular;

VI - cumprimento de pena privativa da liberdade, ex-
clusivamente nos casos de crlme comum.

§ 12 Nas hipóteses dos incisos 11 e VI, se constata-
da a improcedência da penalidade ou de condenação, a contagem será resta-
belecida, computando-se o período correspondente ao afastamento.

§ 22 -

§ 32 Na contagem do interstício para efeito de pro-
gressao por avaliação de desempenho e de transferência, al~m dos descon-
tos indicados no caput, serão tamb~m descontados os períodos corresponderr
tes a:

a}- licença ou suspensao de contrato para tratamen-
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to, inclusive nos casos do inciso 11;
b)- qualquer outro afastamento, nao remunerado.

CAPíTULO IV

DA ÉPOCA DA AVALIAÇAo

Artigo 13 - Em cada ano, as avaliações serao realizª
das no mês de março, para aqueles servidores que completam interstício no
primeiro semestre e no mês de setembro, para aqueles servidores que com-
pletam interstício no segundo semestre.

Parágrafo Único - A avaliação, quando concluir pelo
mérito, gerará efeito financeiro a partir da data em que cada servidor
completou o interstício.

CAPíTULO V

DA RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAL NA AVALIAÇAo

Artigo 14 - Compete ao SDP/DRH, quanto ao processo
de avaliação de desempenho:

a)- planejar, implementar e aperfeiçoar o sistema;
b)- promover orientação/esclarecimentos aos avalian-

dos e/ou avaliadores 'quanto ao sistema;
c)- 'prover todos os Centros de Custos de formulários,

cópias de normas e instruções para preenchimento dos formulários;
d)- receber formulários com os resultados finais,

proceder aos devidos registros e encaminhá-los ao PES, para fins de paga-
mento e arquivo.

CAPíTULO VI

DA RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAo DE
PESSOAL NA AVALIAÇAo

Artigo 15 - Compete ao PES/DRH, quanto ao process9
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de avaliação de desempenho:

I) - receber e conferir as listagens referentes
progressao, observados os seguintes elementos:

a) data em que o servidor completou interstício.
b) afastamentos.

,
a

nível obtido,
11)- Proceder a inclusão, em folha de pagamento,

através da progressao funcional por mérito.
do

CAPíTULO VII

DO PLANO PARA MELHORIA DO DESEMPENHO

Artigo 16 - Detectadas condições institucionais que
interferem no desempenho do servidor, deverão ser informados à Administrª
ção Superior, a fim de que a mesma possa tomar medidas corretivas, visan-
do propiciar condições necessárias à melhoria do desempenho.

Parágrafo único - As Comissões de Avaliação deverão
indicar, no instrumento de avaliação do suporte ambiental,as condições
institucionais desfavoráveis, ao desempenho dos servidores.

CAPíTULO VIII

DOS RECURSOS

Artigo 17 - Todo servidor avaliado, que se conside~
rar prejudicado pelo resultado da avaliação, terá direito a interpor re-
curso, junto à Comissão Permanente do Pessoal Técnico-Administrativo
(CPPTA), contra a decisão da Comissão de Avaliação.

Parágrafo único - Poderão interpor recurso junto ac
Conselho de Administração (CAD), contra a decisão da CPPTA:

a) - Os servidores interessados;
b) - a Diretoria de Recursos Humanos (DRH);
c) - o presidente da Comissão de Avaliação do Centro

de Custo em questão.
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CAPíTULO IX

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 18 - A partir dos próximos anos poderá haver
aplicações semestrais da Avaliação de Desempenho, a todos os servidores,
independente de haverem completado seus intersticios, sendo a pontuação
final, o resultado de média aritmética.

Artigo 19 - Os casos omissos nestas Normas deverão
ser resolvidos pela Comissão de Avaliação.

Artigo 20 - A presente Resolução entra em vigor
nesta data, e revoga a de nQ 003/88.

Brasi1ia, 31 de ~do de 1989.

JOÃ~~ODOROV
Vice- Reitor no exercicio da Reitoria

CC: Todos os Centros de Custo


