
CRONOGRAMA -  AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO 
 
 PERÍODO AVALIATÓRIO: ABRIL E MAIO DE 2019  
 SERVIDORES ADMITIDOS NO PERIODO:  

� 1ª Avaliação Especial – servidores admitidos de 01/10 a 30/11/2018; 
� 2ª Avaliação Especial –  servidores admitidos de 01/04 a 30/05/2018; 
� 3ª Avaliação Especial – servidores admitidos de 01/10 a 30/01/2017; 
� 4ª Avaliação Especial – servidores admitidos de 01/04 a 30/05/2017; 
� 5ª Avaliação Especial – servidores admitidos de 01/10 a 30/11/2016. 
� Obs.: ref. a 6ª Avaliação Especial não há servidores admitidos no 

período de 01/04 a 30/05/2016 para serem avaliados. 

 

 

PERÍODO ETAPAS 

De 27 a 
29/05/2019 

Retirada dos formulários de avaliação especial de Desempenho 
e cronograma, pelas Chefias Imediatas junto ao Núcleo de 
Gestão de Carreiras do Departamento de Gestão de Pessoas. 

De 30/05 a 
19/06/2019 (15 
dias úteis) 

Aplicação e devolução dos formulários de Avaliação Especial de 
Desempenho pelos avaliadores (chefia imediata) junto ao Núcleo 
de Gestão de Carreiras do Departamento de Gestão de Pessoas 
da FMSRC (in loco). Obs.: Não deverão ser encaminhados via 
malote. 

De 25/06 a 
28/06/2019   

Aplicação e devolução do formulário de Avaliação Especial de 
Desempenho pela chefia mediata (quando a chefia imediata não 
o fizer) 

03/07/2019 
Publicação do Edital de definição do peso da Avaliação Especial 
de Desempenho. 

05/07/2019 
Publicação do edital de divulgação da relação de servidores que 
realizaram a Avaliação Especial de Desempenho, desconto de 
assiduidade e notas parciais. 

10/07 a 
16/07/2019                
(05 dias úteis) 

Interposição de recurso da Avaliação Especial pelo servidor 
através de formulário específico junto ao setor de Protocolo da 
FMSRC 

10/07 a 
16/07/2019                
(05 dias úteis) 

Solicitação de cópia da Avaliação Especial de Desempenho, 
pelo servidor junto ao setor de Protocolo da FMSRC. 

17/07/2019 
Encaminhamento dos recursos interpostos pelos servidores à 
Comissão de Gestão de Carreiras. 

18/07 a 
24/07/2019 (05 
dias úteis) 

Instrução e julgamento dos recursos pela Comissão de Gestão 
de Carreiras. Entrega do relatório de decisão dos recursos 
julgados e das respostas individualmente formuladas a serem 
fornecidas aos servidores, junto ao Núcleo de Gestão de 
Carreiras do Departamento de Gestão de Pessoas da FMSRC. 

25/07/2019 

Retirada das respostas dos recursos julgados pela Comissão de 
Gestão de Carreiras, pelo servidor, junto ao Núcleo de Gestão 
de Carreiras do Departamento de Gestão de Pessoas da 
FMSRC. 

29/07/2019 
Publicação do Edital de Julgamento dos Recursos e Notas 
Finais. 


