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APRESENTAÇÃO

Este manual visa estabelecer e orientar os procedimentos que devem ser obedecidos no processo de

Avaliação de Desempenho de empregados do Coren-PR, tanto nas avaliações anualmente executadas, como

nas avaliações que visam subsidiar a aquisição de estabilidade, findo o estágio probatório em atenção ao

Plano Plurianual (2019-2021) elaborado pela atual gestão do Coren-PR.

Os empregados deverão ser avaliados por meio dos fatores aqui estabelecidos, definidos com base

nas  competências  necessárias  para  o  desenvolvimento  do  empregado,  do  ambiente  de  trabalho  e  desta

Autarquia.

DO OBJETIVO

A avaliação de desempenho tem por finalidade:

 Identificar as possibilidades de desenvolvimento;

 Estabelecer a integração de profissionais;

 Adequar a estrutura organizacional;

 Proporcionar maior qualidade das rotinas de trabalho;

 Subsidiar a aprovação (ou não) em estágio probatório.

DOS MEMBROS

Os componentes do processo de Avaliação de Desempenho serão os seguintes, com suas respectivas

atribuições:

 Avaliado – O empregado avaliado em questão.

 Avaliador – O superior imediato ao avaliado.

 Comissão de Avaliação de Desempenho – Equipe designada pela Diretoria Executiva para o

desenvolvimento  do  processo  de  avaliação  de  desempenho  anual  e  em  estágio  probatório.  Deverá  ser

composta por, no mínimo 3 (três) empregados, nomeados pela Diretoria do Coren-PR, sendo destes, ao menos
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1 (um) integrante da Coordenação de Gestão de Pessoas.

 Coordenação de Gestão de Pessoas – A coordenação que ficará responsável por prover as

informações, instrumentos e recursos para o processo de avaliação.

 Diretoria Executiva – Membro que será o elo entre a Diretoria e a Comissão de Avaliação de

Desempenho, bem como acompanhará a execução do processo de Avaliação de Desempenho como um todo.

 Presidência – Ficará responsável pela definição dos membros que comporão a Comissão de

Avaliação de Desempenho e pela homologação do resultado final da Avaliação Individual, bem como receberá

e julgará os questionamentos e “impugnações” dos resultados de avaliações finais emitidas pela Comissão

constituída para este fim.

DAS COMPETÊNCIAS

Compete aos membros envolvidos na Avaliação de Desempenho, o seguinte:

Avaliado

a) Conhecer o processo de Avaliação de Desempenho;

b) Realizar autoavaliação;

c) Conhecer o resultado final de sua avaliação; e

d) Proceder, no que lhe couber, com plano de desenvolvimento apresentado ao fim do Processo de

Avaliação.

Avaliador

a) Conhecer sua condição como Avaliador;

b) Recepcionar,  orientar  e  prestar  as  informações  referentes  ao  processo  de  Avaliação  de

Desempenho ao avaliado;

c) Realizar avaliação daquele avaliado estabelecido pela Comissão de Avaliação de Desempenho;

d) Encaminhar os documentos utilizados na avaliação para a Comissão de Avaliação de Desempenho

quando encerrada esta etapa;
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e) Prestar esclarecimentos à Comissão de Avaliação de Desempenho em relação a sua avaliação;

f) Receber  e  cientificar  o  avaliado  do  resultado  final  de  sua  avaliação,  bem  como  indicar  os

apontamentos cabíveis.

Comissão de Avaliação de Desempenho

a) Solicitar e/ou receber da Coordenação de Gestão de Pessoas os instrumentos necessários para

realização das avaliações;

b) Coordenar e planejar a execução das avaliações de desempenho no que lhe couber, abrangendo

as subseções;

c) Planejar e executar os processos de Avaliação Desempenho;

d) Estabelecer as datas e os prazos para execução das avaliações, no que lhe couber;

e) Cientificar quem serão os avaliadores de cada empregado do Coren-PR;

f) Proceder à análise das avaliações recebidas do Avaliado e Avaliador, e aferir, com base nestas,

resultado final da Avaliação, encaminhando para ciência do empregado;

g) Encaminhar ao Avaliador o resultado final da avaliação, com os apontamentos necessários para

esclarecimento ao avaliado;

h) Emitir relatório do Processo de Avaliação de Desempenho, quando encerrado, propor plano de

desenvolvimento  (melhoria)  dos  aspectos  apontados  e  encaminhar  para  a  Coordenação  de  Gestão  de

Pessoas;

i) Receber e proceder à análise de questionamento ao resultado final de avaliação de empregado e

emitir parecer dos pontos questionados;

j) Encaminhar, ocorrendo questionamento ao apontado no item anterior, à Presidência do Coren-PR

para reanálise, por meio da Diretoria Executiva;

k) Solicitar esclarecimentos, receber os questionamentos da Coordenação de Gestão de Pessoas e

Avaliador e prestar os devidos esclarecimentos.
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Coordenação de Gestão de Pessoas

a) Subsidiar a Diretoria Executiva nas definições de metas e parâmetros do Processo de Avaliação de

Desempenho;

b) Estabelecer,  em conjunto  com a Diretoria  Executiva,  o  calendário  anual  para  a  realização  do

Processo de Avaliação de Desempenho, inserindo-o no Calendário Anual de Atividades do Coren-PR;

i. O Processo de Avaliação de Desempenho será realizado anualmente para os empregados

com mais de 3 (três) anos de efetivo serviço e para os empregados com tempo de serviço inferior, no 3º

(terceiro) mês, 8º (oitavo) e a quadrimestralmente, até o 32º (trigésimo segundo) mês de serviço.

c) Definir, com orientação da Diretoria Executiva, quem serão os avaliadores de cada empregado,

considerando o Organograma Institucional e suas relações hierárquicas;

d) Prover à Comissão de Avaliação de Desempenho, os instrumentos necessários para a realização

das avaliações;

e) Coordenar e planejar a execução das avaliações de desempenho dos empregados do Coren-PR

em conjunto com a Comissão de Avaliação de Desempenho;

f) Fiscalizar o Processo de Avaliação de Desempenho;

g) Conhecer, solicitar e prestar esclarecimentos à Comissão de Avaliação de Desempenho;

h) Receber, tomar ciência, subsidiar e encaminhar à Diretoria Executiva, questionamentos e relatórios

necessários para a devida execução do Processo de Avaliação de Desempenho.

Diretoria Executiva

a) Definir, com apoio da Coordenação de Gestão de Pessoas, as metas e parâmetros que deverão

nortear o Processo de Avaliação de Desempenho;

b) Estabelecer, em conjunto com a Coordenação de Gestão de Pessoas, o calendário anual para a

realização  do Processo  de Avaliação de  Desempenho,  inserindo-o no  Calendário  Anual  de Atividades do

Coren-PR;

i. O Processo de Avaliação de Desempenho será realizado anualmente para os empregados

com mais de 3 (três) anos de efetivo serviço e para os empregados com tempo de serviço inferior, no 3º
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(terceiro) mês, 8º (oitavo) e a quadrimestralmente, até o 32º (trigésimo segundo) mês de serviço.

c) Orientar a Coordenação de Gestão de Pessoas a definição dos avaliadores de cada empregado,

considerando o Organograma Institucional e suas relações hierárquicas;

d) Acompanhar todo o Processo de Avaliação de Desempenho; 

e) Responder aos questionamentos que chegarem ao seu conhecimento;

f) Conhecer e proceder análise do relatório Processo de Avaliação de Desempenho e encaminhar para

conhecimento da Presidência;

g) Receber,  tomar  ciência  e  encaminhar  à  Presidência  pedido  de  reanálise  de  resultado  final  de

avaliação, provendo as informações pertinentes a cada caso;

h) Prestar à Presidência suporte e assessoria em relação ao Processo de Avaliação de Desempenho.

Presidência

a) Conhecer e avalizar o Processo de Avaliação de Desempenho;

b) Conhecer  a  análise  do  relatório  do  Processo  de  Avaliação  de  Desempenho  e  direcionar  as

medidas a serem adotadas;

c) Conhecer  e  proceder  à  reanálise  de  resultado  de  avaliação  de  desempenho,  realizada  pela

comissão competente e emitir Parecer no que tange aos questionamentos realizados.

DA AVALIAÇÃO

Fatores

Serão  trabalhados  no  Processo  de  Avaliação  de  Desempenho,  os  fatores  que  interferem  no

desempenho  do  cargo  ou  função  para  o  qual  for  nomeado,  conforme  os  critérios  abaixo,  elencados

detalhadamente no  APÊNDICE II:

a) Assiduidade;

b) Disciplina;

c) Capacidade de Iniciativa;

d) Produtividade; e
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e) Responsabilidade.

Os fatores apontados deverão ser considerados apenas no período compreendido da avaliação e na

medida das atribuições do empregado avaliado, constantes no Apêndice I.

Pontuação

Cada um dos fatores será analisado por meio de questões às quais será atribuído valor de 1 (um) a 5

(cinco), indicando a frequência com que o comportamento do empregado ocorre.

A  nota  atribuída  ao  empregado  será  o  somatório  dos  valores  atribuídos  a  cada  questão  e,

consequentemente, a cada fator, sendo a possibilidade de pontuação máxima e mínima de 170 e 34 pontos,

respectivamente.

A  composição  da  pontuação  final  da  avaliação  será  aferida  pela  Comissão  de  Avaliação  de

Desempenho, sendo o resultado da nota atribuída pelo Avaliado, que terá peso de 40% e nota atribuída pelo

Avaliador, que terá peso de 60%.

DO PROCESSO

Aplicação

a) Para início da avaliação do empregado, o avaliador deverá tem em mãos a Ficha de Atribuições

do Empregado (ANEXO I), para embasar a análise das competências do empregado;

b) A ficha a que se refere o item anterior poderá, quando conveniente aos envolvidos no processo,

ser substituída pelo PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

c) Para a avaliação, deverá ser utilizada a Ficha de Avaliação de Desempenho (APÊNDICE II), na

realização de ambas as avaliações (do próprio avaliado (autoavaliação) e do avaliador);

d) As Fichas de Avaliação de Desempenho (autoavaliação e do avaliador) deverão ser preenchidas

em conjunto e suas pontuações para cada fator analisado serão totalizadas nos respectivos campos, e serão

transferidas posteriormente para o Formulário de Avaliação de Desempenho (APÊNDICE III);

e) Quando finalizada a avaliação do empregado, o avaliado receberá uma via desta avaliação, por

meio de seu avaliador, para que possa, mediante ciência expressa (data e assinatura), ter conhecimento do

SEDE REGIONAL | WWW.CORENPR.GOV.BR |
Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 – Seminário | CEP 80240-530 | Curitiba | PR | TEL (41) 3301 8400



resultado de sua avaliação. Neste momento o avaliador irá expor as considerações em relação ao resultado;

f) O cronograma de aplicação das avaliações dos empregados em estágio probatório, em função de

suas peculiaridades, obedecerá ao seguinte cronograma:

i. No primeiro ano: até o 3º, 8º, 12º mês, contados a partir da data de admissão;

ii. No  segundo  e  terceiro  ano:  16º,  20º,  24º,  28º  e  32º  mês,  contados  a  partir  da  data  de

admissão;

g) O último período que trata o item anterior, visa embasar a aprovação do empregado em estágio

probatório, sendo submetida à autoridade competente para homologação;

h) Após a aprovação em estágio probatório devidamente homologada pela autoridade competente, a

Avaliação de Desempenho do empregado será aplicada anualmente, salvo necessidade imperiosa.

Análise

a) A Comissão  de Avaliação  de Desempenho irá,  nesta  etapa,  receber  e  avalizar  as  avaliações

recebidas, e apontar no Formulário de Avaliação de Desempenho (APÊNDICE III) a aferição da pontuação

final devida ao avaliado;

b) Destas avaliações, será realizada a análise das pontuações de cada fator, de ambas avaliações,

para  que sejam levantadas as  possíveis  causas e  efeitos  percebidos  nas  avaliações,  sejam positivos  ou

negativos;

c) Com estes dados deverá ser elaborado relatório do Processo de Avaliação de Desempenho;

d) Este relatório deverá expor as causas e efeitos dos resultados obtidos nas avaliações, bem como,

com base nestes, sugerir medidas que visem a manutenção e ampliação de boas práticas e a correção de

práticas que prejudiquem o desenvolvimento das atividades no ambiente de trabalho.

Recursos

a) O  avaliado  que  discordar  de  pontuação  a  ele  atribuída  poderá  encaminhar  à  Comissão  de

Avaliação de Desempenho,  Recurso de Avaliação (APÊNDICE IV),  dentro de 15 dias úteis da ciência da

pontuação final aferida.
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b) A Comissão de Avaliação de Desempenho deverá emitir parecer dos recursos recebidos, dentro de

15 dias úteis do recebimento desta.

c) Permanecendo  a  discordância,  o  empregado  poderá  encaminhar  à  Presidência,  por  meio  da

Comissão de Avaliação de Desempenho,  novo recurso visando a reanálise de sua avaliação, que deverá

respeitar os mesmos prazos estabelecidos anteriormente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Quando da implementação deste manual, deverá ser realizado levantamento da situação em que

se  encontram  os  empregados  do  Coren-PR  quanto  as  avaliações  de  desempenho  e  planejamento  das

avaliações que deverão ser realizadas;

b) Os empregados indicados neste manual são aqueles de cargos de provimento efetivo, excetuando

aqueles empregados de cargo de provimento em comissão, tendo em vista a precariedade do vínculo, que é de

livre nomeação e exoneração por parte da Diretoria do Coren-PR;

c) As omissões verificadas neste instrumento serão resolvidas pela Presidência do Coren-PR, logo

que constatadas e provocadas para sua elucidação.

SEDE REGIONAL | WWW.CORENPR.GOV.BR |
Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 – Seminário | CEP 80240-530 | Curitiba | PR | TEL (41) 3301 8400


	APRESENTAÇÃO
	DO OBJETIVO
	DOS MEMBROS
	DAS COMPETÊNCIAS
	Avaliado
	Avaliador
	Comissão de Avaliação de Desempenho
	Coordenação de Gestão de Pessoas
	Diretoria Executiva
	Presidência

	DA AVALIAÇÃO
	Fatores
	Pontuação

	DO PROCESSO
	Aplicação
	Análise
	Recursos

	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

