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Etapa Responsável Procedimento Prazos 

INÍCIO CODEP/COGEP/DPA Início dos procedimentos de avaliação Até 1º/5/2017 

DIVULGAÇÃO CODEP/COGEP/DPA 

Divulgar orientações de preenchimento dos formulários, informações 
sobre prazos, informativo e formulários a serem utilizados na 
Avaliação de Desempenho dos Contratados Temporários – período de 
ingresso junho a setembro de 2014/(3ª avaliação) - junho a setembro de 

2015 (2ª avaliação) e junho a julho de 2016 (1ª avaliação). 

Encaminhar por meio eletrônico, Memorando circular e formulários de 
avaliação, com explicações de preenchimento. 

Até 5/5/2017 

AUTOAVALIAÇÃO 
CONTRATADO 
TEMPORÁRIO 

Preencher o ANEXO I referente à autoavaliação,datar, preencher 
todos os campos, assinar/carimbar e encaminhar ao Responsável 
Superior. 

Até 10/5/2017 

AVALIAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

SUPERIOR 
(Avaliador) 

Fazer a avaliação do Contratado Temporário utilizando o ANEXO I, 
dar ciência ao Contratado Temporário, datar, preencher todos os 
campos, assinar/carimbar. 

Até 10/5/2017 

RECURSO 
CONTRATADO 
TEMPORÁRIO 

Se discordar do resultado da avaliação, poderá encaminhar à 
Autoridade Máxima da Unidade Organizacional, o Formulário Anexo 
III – Recurso (revisão de pontuação obtida na avaliação de 
desempenho do Responsável Superior), indicando o(s) quesito(s) a 
ser(em) revisto(s), com justificativa da solicitação de alteração da 
pontuação. 

10 dias 
A PARTIR DA CIÊNCIA da 

avaliação 
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DECISÃO DE 
RECURSO 

AUTORIDADE 
MÁXIMA 

DA UNIDADE 
ORGANIZACIONAL 

A resposta ao Recurso deverá ser apreciada pela Autoridade Máxima 
da Unidade Organizacional, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contados a partir do recebimento do pedido, podendo o pleito ser 
deferido de forma total, parcial ou indeferido. 
Após decisão, a Autoridade Máxima da Unidade Organizacional, 
deverá dar ciência ao servidor. 

10 dias 
A PARTIR DO RECEBIMENTO 

DO PEDIDO de recurso 

CONSOLIDAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
SUPERIOR 

Consolidar as notas obtidas nas avaliações (inicial e recurso) na forma 
do ANEXO IV; datar, preencher todos os campos, assinar/carimbar e 
dar ciência ao Contratado Temporário colhendo sua 
assinatura/carimbo. 

Até 15/5/2017 

ENVIO DAS 
AVALIAÇÕES 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA DA 

UNIDADE 
ORGANIZACIONAL 

Os formulários originais – Anexo VI e do Anexo VII, deverão ser 
encaminhados por malote para o endereço da Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas CODEP/COGEP/DPA em Brasília, após 
conferência de preenchimento. 

Até 15/5/2017 

CONFERÊNCIA DA 
AVALIAÇÃO 

CODEP/COGEP/DPA 
Preparar Portaria com o resultado das Avaliações de Desempenho 
dos Contratados Temporários para assinatura e publicação no BAE. 

 

RESULTADO FINAL CODEP/COGEP/DPA 
Encaminhar publicação do BAE com resultado final, a todos os 
CDT’s avaliados e Unidades envolvidas. 

A partir da publicação no BAE 
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ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE CONTRATADOS TEMPORÁRIOS 
 

1. Orientamos que as Unidades iniciem os procedimentos de avaliação no prazo determinado no cronograma, seguindo as orientações abaixo: 
 

a. O formulário de avaliação (Anexo I – Avaliação de Desempenho Individual) deverá ser preenchido pelo Contratado Temporário (auto 
avaliação), pelo Responsável Superior (avaliador); 
 

b. Todos os formulários devem ser assinados pelo Contratado Temporário (avaliado), pelo Responsável Superior (avaliador) e 
carimbados; 

 
c. Após a finalização das avaliações, o Responsável Superior (avaliador) deverá preencher o formulário Anexo IV – Cálculo da Avaliação 

Individual (Planilha do Excel), colher a assinatura do Contratado Temporário, assinar/carimbar o formulário e encaminhar à área 
administrativa de sua Unidade; 

 
d. As áreas Administrativas das UNIDADES DESCENTRALIZADAS deverão conferir se os formulários, Anexo IV (planilha do Excel), foram 

preenchidos corretamente. 
 

e. Os formulários originais (Anexo I e Anexo IV) deverão ser encaminhados (ver prazo no cronograma), por malote para o endereço da 
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas - CODEP/COGEP/DPA em Brasília. 

 
f. As UNIDADES DA SEDE e a Superintendência do IPHAN DF, deverão entregar os formulários originais na Coordenação de 

Desenvolvimento de Pessoas - CODEP/COGEP/DPA, nos  prazos estabelecidos no cronograma. 
 
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
CODEP/COGEP/DPA 
Em caso de dúvida entrem em contato por telefone ou por correio eletrônico com a Equipe da CODEP/COGEP/DPA: 
Maria Aparecida Chagas Ferreira – Coordenadora – maria.ferreira@iphan.gov.br – 61 2024-6287 
Elismar de Araújo Guedes – Analista – elismar.guedes@iphan.gov.br – 61 2024-6290 
Juliana Arnaud – Assistente Administrativo – juliana.arnaud@iphan.gov.br – 61 2024-6286 
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