
Sistemática de Avaliação de 
Desempenho (AD)



Referencial Legal

A avaliação de desempenho tem como referência três institutos 
legais: 

 Lei nº 11.090, de 07 de janeiro de 2005
Dispõe sobre a criação do Plano de Carreira dos Cargos de 

Reforma e Desenvolvimento Agrário do INCRA 

 Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002
Dispõe sobre a estruturação da Carreira de Perito Federal Agrário 

do INCRA

 Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008 (Capítulo II, Artigos 
140/163)

Dispõe, dentre outros, sistemática para avaliação de desempenho 
dos    servidores da administração pública federal.

 Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010
Dispõe sobre os critérios e procedimentos para realização das 

avaliações de desempenho individual e institucional. 



Principais Conceitos

 Avaliação de Desempenho: monitoramento
sistemático e contínuo da atuação individual do
servidor e institucional das entidades de lotação dos
servidores, tendo como referência as metas globais e
intermediárias dessas unidades.

 Ciclo de Avaliação de Desempenho: período de
doze meses considerado para realização da avaliação
de desempenho individual e institucional, com vistas a
aferir o desempenho dos servidores;



 Unidade de Avaliação: o órgão como um todo ou um
subconjunto de unidades administrativas.

 Equipe de Trabalho: conjunto de servidores que
façam jus a GDARA/GDAPA em exercício na mesma
unidade de avaliação.

 Plano de Trabalho: documento no qual serão
registrados os dados referentes a cada etapa do ciclo
de avaliação.

Principais Conceitos



 Metas Globais: meta que expressa o esforço de toda a
organização no alcance de seus resultados finalísticos.

 Metas Intermediárias: metas definidas em
consonância com as metas globais, segmentadas por
unidade de avaliação e previamente acordadas entre as
chefias, as equipes de trabalho e os servidores.

 Metas Individuais: metas de desempenho pactuadas
entre o servidor e a respectiva chefia em consonância
com as metas intermediárias correspondentes à equipe de
trabalho a qual pertence.

Principais Conceitos



 Comissão de Acompanhamento da Avaliação de
Desempenho – CAD/GDARA/GDAPA: comissão
responsável por acompanhar o processo de avaliação
de desempenho e apreciar, em última instância, o
recurso do servidor, quando se tratar de avaliação de
desempenho individual.

Principais Conceitos

 Chefia imediata: responsável pela supervisão da
avaliação de desempenho dos servidores que
compõem a equipe de trabalho .



Objetivos da AD

OBJETIVO GERAL

Medir o desempenho institucional e individual visando 
gerar insumos para o desenvolvimento organizacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Medir o desempenho institucional;

•Medir o desempenho individual;
•Identificar as necessidades de capacitação;
•Subsidiar as revisões do planejamento estratégico;
•Identificar as necessidades de adequação funcional;
•Gerar insumos  para o desenvolvimento da 
política de gestão de pessoas.



Unidades de Avaliação

Sede e Superintendências 
Regionais individualmente, 
totalizando 31 unidades de 

avaliação.



I – ocupantes de cargos de provimento 
efetivo.

II - Os ocupantes de cargos em comissão, 
com vínculo.

Quem está sujeito a AD 

Serão avaliados aproximadamente 6.000 servidores.

• Servidores efetivos investidos em DAS 3, 2 ou 1 serão 
avaliados na dimensão institucional e individual.

• Servidores  efetivos investidos em DAS 6, 5 ou 4 ou 
equivalentes serão avaliados na dimensão institucional mais o 
valor máximo correspondente à avaliação individual.



Composição da AD

A avaliação de desempenho contempla duas dimensões: 
a dimensão institucional e a dimensão individual. 

20%
Individual

80%
Institucional



A avaliação de desempenho institucional é composta por:

• Metas globais

• Metas intermediárias

Composição da AD

Institucional

A avaliação de desempenho individual é composta por:

• Metas individuais

• Fatores mínimos de competência

Individual



Avaliação Institucional

Metas Globais:

Devem ser fixadas levando-se em consideração:

•PPA, LDO, LOA (no que couber) 
•diretrizes políticas e metas governamentais
•Critérios objetivos de mensuração
•Resultados alcançados em exercícios anteriores
•Indicadores que possibilitem aferir as atividades 
finalísticas.



Avaliação Institucional

Metas Globais:

•Podem ser revistas na superveniência de fatores que 
tenham influência significativa e direta na sua 
consecução

•Serão divulgadas anualmente em ato do presidente 
do incra



Avaliação Institucional

Metas Intermediárias:

Devem ser fixadas levando-se em consideração:

•Consonância com as metas globais
•Critérios objetivos
•Pactuação entre os integrantes das equipes de 
trabalho



Avaliação Institucional

Metas Intermediárias:

•Não havendo a pactuação cabe ao dirigente máximo 
da unidade de avaliação fixar as metas

•Serão divulgadas mediante atos do Presidente do 
INCRA

•Cada equipe de trabalho estará vinculada a pelo 
menos uma meta intermediária



Escala de Avaliação Institucional

Percentual de cumprimento das metas 
institucionais:

Pontos:

> = 80% 80

> = 70% e < 80% 70

> = 60% e < 70% 60

> = 50% e < 60% 50

> = 40% e < 50% 40

> = 30% e < 40% 30

> = 20% e < 30% 20

O resultado final da avaliação de desempenho institucional deverá 
ser publicado em Boletim de Serviço e divulgado no site do INCRA



Avaliação de Desempenho Individual

A avaliação de desempenho individual é 
composta por DOIS FATORES: 

• Metas individuais
Cada servidor individualmente será vinculado a pelo menos uma
ação, atividade, projeto ou processo de trabalho.

• Fatores mínimos de competência

1. PRODUTIVIDADE
2. CONHECIMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS
3. TRABALHO EM EQUIPE
4. COMPROMETIMENTO COM O TRABALHO 
5. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE 

PROCEDIMENTO E DE CONDUTA



Pesos e Dimensões:
A avaliação de desempenho individual será realizada 

pelo próprio avaliado (autoavaliação), equipe de 
trabalho (pares) e chefia.

Autoavaliação
15%

Equipe
25%

Chefia
60%

Avaliação de Desempenho Individual



Escala de avaliação dos fatores mínimos de 
competência: 

CONCEITO FRACO REGULAR BOM ÓTIMO
INTERVALO 

DE 
PONTUAÇÃO

1, 2 ou3 
pontos

4, 5 ou 6 
pontos

7 ou 8 
pontos

9 ou 10 
pontos

PONTUAÇÃO MÁXIMA = 50 PONTOS (5 fatores mínimos de 
competência x 10 pontos) 

Pontuação relativa à avaliação 
individual: Pontos:

>= 40 20
>= 35 e < 40 18
>= 30 e < 35 16
>= 25 e < 30 14
>= 20 e <25 12

< 20 10



O servidor poderá apresentar dois pedidos de
reconsideração e recurso contra o resultado da avaliação de
desempenho individual.

ITEM PRAZO

Pedido de reconsideração ao avaliador 10 dias

Manifestação do avaliador 5 dias

Pedido de reconsideração à Chefia Imediata do avaliador 5 dias

Manifestação da Chefia Imediata do avaliador 5 dias

Recurso ao CAD GDARA/GDAPA 10 dias

Manifestação do CAD GDARA/GDAPA 10 dias

Prazos para Reconsideração e Recurso



Comissão de Acompanhamento da Avaliação de 
Desempenho – CAD/GDARA/GDAPA

INTEGRANTES DO CAD/GDARA/GDAPA

SEDE

Titulares das seguintes unidades:
•Diretoria de Gestão Administrativa
•Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
•Divisão de Capacitação e Avaliação Funcional
•Serviço de Avaliação Funcional

SUPERINTENDÊNCIAS
•Integrantes dos Comitês de Decisão Regional – CDR

Integrarão ainda o CAD/GDARA/GDAPA 4(quatro) 
servidores, mediante indicação de 2(dois) servidores 

de cada uma das entidades de representação.



Especificidades do 1º ciclo 

 DURAÇÃO: 1 mês, compreendido de 1º a 30º de 
março de 2011.

 Na avaliação individual os servidores serão avaliados 
apenas pela chefia imediata (máximo 20 pontos). 

 Os efeitos financeiros da avaliação de desempenho
retroagem a data de publicação da Portaria do MDA
que regulamentar a concessão das gratificações.

 Na avaliação institucional será utilizado o resultado 
da última avaliação institucional realizada pelo 
INCRA (setembro/07 a fevereiro/08 = 80 pontos) 



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Metas Globais

Metas 
Intermediárias

Metas Individuais
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de 

Avaliação

Unidade 
de 

Avaliação

Unidade 
de 

Avaliação

Unidade 
de 

Avaliação

Equipe de 
Trabalho

Equipe de 
TrabalhoEquipe de 

Trabalho
Equipe de 
Trabalho

Equipe de 
Trabalho

SERVIDORSERVIDOR
SERVIDORSERVIDOR

SERVIDORSERVIDOR

•Publicadas pelo presidente 
do INCRA
•PPA, LOA, LDO, série 
histórica, atividade finalística
•Podem ser revistas

•Definidas pelas UA
•Consonância com a metas 
globais
•Acordada com as equipes 
de trabalho

•Ação, atividade ou 
processo

•Pactuadas entre a chefia e 
o servidos
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