RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DO CEFET/SC

O Programa de Avaliação de Desempenho, previsto no Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação (PDIC), teve sua implementação iniciada no dia 20/11/06 e
concluída no dia 04/12/06, atendendo aos prazos estabelecidos no cronograma
de implantação.
A proposta do Programa de Avaliação de Desempenho é trazer inovação
ao processo tradicional de avaliação, no sentido de se buscar as condições
necessárias para que as pessoas possam ter qualidade de trabalho sem se
afastar da qualidade de vida nem dos objetivos da Instituição.
De acordo com o Art. 8º, § 2º do Decreto 5.825, de 29/06/06, o Programa
de Avaliação de Desempenho deverá ser um processo pedagógico, coletivo e
participativo e contínuo e abrangerá também, a avaliação das ações da Instituição,
das atividades e das condições de trabalho e do desempenho individual e das
chefias.
Nesta primeira avaliação de desempenho, no entanto, foram avaliados
apenas os
servidores técnico-administrativos, não sendo considerado o
desempenho de cargos de direção ou de função gratificada e, por esse motivo, os
cargos de chefia não foram avaliados, principalmente porque a grande maioria de
chefias é composta de professores. A avaliação institucional deverá, portanto,
ocorrer em outro momento.
O processo de execução da avaliação de desempenho foi desenvolvido a
partir de três modos de avaliação: a auto-avaliação, a avaliação pela chefia
imediata e a avaliação coletiva (clientela) e visou, de início, a progressão por
mérito, um dos objetivos da avaliação de desempenho determinados pela lei que
instituiu o Plano de Carreira.
A pontuação que os servidores obtiveram através dessa avaliação de
desempenho não implicará diferenças na progressão por mérito, já que a
progressão dar-se-á pela mudança do padrão de vencimento, de igual modo pra
todos os servidores avaliados, mas servirá para a média de duas avaliações (as
avaliações serão anuais) para a próxima progressão, que deverá acontecer em
2008.
Os resultados da implementação da avaliação de desempenho foram os
esperados para uma primeira experiência realizada no CEFET/SC. Os números a
seguir mostram o resultado da avaliação de desempenho:
- Dos 271 servidores técnico-administrativos da Instituição, lotados nas Unidades
de Florianópolis, Continente, Joinville, São José, Jaraguá do Sul, Chapecó e
Direção Geral, 259 (95%) foram avaliados. Os 12 servidores que não
participaram do processo de avaliação de desempenho são aqueles que
ingressaram na Instituição a partir de 2005 e aqueles que se encontram ou
voltaram de licença sem vencimento e ainda não completaram dois anos de
exercício no cargo;

- do total de 259 servidores avaliados, 51 (20%) obtiveram a pontuação máxima
de 100%, 2 (1%) apresentaram pontuação mínima, que foi de 73% e 206 (79%)
ficaram na média, ou seja, entre 99% e 74%;
- na distribuição por níveis de classificação constataram-se as seguintes
pontuações: num total de 56 servidores de nível E, 13 (23%) obtiveram pontuação
máxima e 43 (77%) pontuação intermediária; dos 111 servidores de nível D, 25
(22%) tiveram pontuação máxima e 85 (78%) pontuação intermediária; de um total
de 59 servidores de nível C, 11 (19%) obtiveram pontuação máxima e 48 (81%)
pontuação intermediária; entre os 23 servidores de nível B, 11 (4%) tiveram
pontuação máxima e 21 ( 96%) pontuação intermediária; e num total de 10
servidores de nível A, 1 (10%) obteve pontuação máxima e 9 (90%) pontuação
intermediária.
Cabe esclarecer que alguns servidores, apesar de terem sido avaliados,
não terão progressão por mérito no mês de dezembro porque só completarão dois
anos de efetivo exercício em janeiro ou fevereiro, conforme estabelecido no
Programa de Avaliação de Desempenho.
O percentual de 3.6% (sobre o vencimento básico) pela progressão por
mérito deverá sair na folha de pagamento de dezembro/06.

