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ANEXO V

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

(Texto disponível na Unidade 1 do Módulo 6 do Curso Gestão em Foco - O papel do diretor escolar 
na gestão de pessoas: RH na escola).1

A avaliação de desempenho deve ser compreendida como um processo permanente, 
no qual o profissional tem a oportunidade de analisar a sua prática, percebendo seus 
pontos positivos e visualizando caminhos para a superação de suas dificuldades, 
possibilitando, dessa forma, seu crescimento profissional. 

Os aspectos analisados na avaliação de desempenho tem como base o Estatuto do 
Servidor, sendo: 

• Assiduidade 
• Pontualidade 
• Participação 
• Produtividade
Ao receber o formulário de avaliação, o diretor deve convocar e presidir Colegiado, 

constituído especificamente para este fim, de acordo com as instruções constantes no 
verso do formulário. 

Cada aspecto da avaliação de desempenho possui critérios específicos. Tais critérios 
devem ser discutidos com o colegiado e servidores, no início de cada ano ou semestre, 
de acordo com o período avaliativo, com o objetivo de esclarecer as expectativas e 
dúvidas sobre o desempenho de cada um. 

O aspecto Assiduidade vem preenchido automaticamente, com base nos registros 
incluídos no Relatório Mensal de Frequência (RMF) e de acordo com a pontuação 
atribuída para Assiduidade, apresentada no quadro a seguir.
                                Quadro 4 - Pontuação atribuída para Assiduidade - Faltas 

ASSUIDADE

CRÉDITOS CRITÉRIOS

00 07 ou mais faltas no semestre

03 Até 06 faltas no semestre

06 Até 04 faltas no semestre

08 Até 02 faltas no semestre

10 Nenhuma falta no semestre

1 Disponível em: <http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/gestao_em_foco/grhs_unidade1.
pdf> - acesso em 01 set. 2017
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Quanto aos aspectos de Pontualidade, Participação e Produtividade, que 
correspondem ao desempenho profissional do servidor, a incumbência da atribuição 
dos créditos (pontuação) é do Colegiado presente na reunião. Neste momento, o 
diretor poderá avaliar, no critério participação e produtividade, além do desempenho 
do professor em sala de aula, a sua participação em eventos que ocorrem em sábados 
letivos. No quesito pontualidade, deve ser observado o cumprimento integral desses 
horários. Para isso, é importante deixar claro no início de cada ano o que se espera da 
equipe.

Nessa reunião, poderão ser utilizados os registros em ata de eventuais infrações 
disciplinares, feitos durante o semestre, para justificar descontos de créditos. O total de 
créditos obtidos pelo servidor será uma das bases para a pontuação que dará origem ao 
avanço na sua carreira, conforme veremos no próximo tópico desta unidade. 

Na formalização da avaliação, o Colegiado utilizará os critérios indicados no 
quadro 5 para atribuir, ao servidor, a pontuação, que deverá ser incluída no formulário 
de avaliação. 
                      Quadro 5 - Pontuação para Pontualidade, Participação e Produtividade

CRÉDITOS DESEMPENHO PROFISSIONAL

00 Insuficiente

03 Regular

06 Satisfatório/Bom

08 Bom/Muito bom

10 Excelente

A Avaliação de Desempenho ocorre semestralmente para professor e anualmente 
para QFEB. É importante lembrar que os profissionais que estiveram ausentes por 
licenças, durante todo o semestre ou ano, não serão avaliados. Se a ausência tiver sido 
parcial, a avaliação deverá ser formalizada. 

Além das informações apresentadas anteriormente, o diretor escolar conta com as 
instruções para avaliação do desempenho profissional que se encontram no verso do 
Formulário de Avaliação. Nessas orientações também consta o número da resolução 
vigente sobre o assunto. 

Sabemos que para muitos diretores escolares a Avaliação de Desempenho é 
considerada um momento de desconforto. No entanto, é preciso encará-la como uma 
grande oportunidade de envolver os profissionais da escola. Uma dica é apresentar, 
novamente, a legislação, relembrando os direitos, deveres e proibições constantes no 
Regimento Escolar e no Estatuto do Servidor, bem como os critérios de pontuação para 
cada aspecto da avaliação de desempenho. É importante, também, lembrar que esse é 
o momento de dar atenção especial aos profissionais que não atuam de acordo com o 
previsto pela legislação e de, junto à equipe pedagógica, buscar solução para cada caso.
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Após a leitura do texto, respondam em grupos as seguintes questões:

• Como sua escola tem se organizado quanto ao quesito assiduidade e pontualidade? 
Existe algum encaminhamento discutido e assumido coletivamente no caso de faltas 
ou atrasos dos profissionais da escola?

• Segundo o grupo, quais seriam os critérios para a análise da produtividade e 
participação?

• Como este processo de Avaliação de Desempenho vem ocorrendo em sua escola? 

• Reflitam como esta avaliação pode promover uma melhoria na qualidade dos serviços 
prestados em sua escola e registrem.


