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Resumo
O presente relatório técnico consiste em uma pesquisa da avaliação de desempenho que foi
aplicada aos servidores da carreira executivo público estadual lotados na secretaria de estado
de educação do Rio de Janeiro. Tem como objetivo identificar as causas que tornam o
procedimento avaliativo meramente burocrático para os avaliadores enquanto para os
servidores a motivação restringe-se a progressão funcional e a objetivos remuneratórios. A
comunicação interna foi considerada um fator importante para motivar todos os participantes
a buscarem a eficácia da avaliação mediante a colaboração da comissão de avaliação de
desempenho como canal de informação.

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho, Executivo Público, SEEDUC-RJ.

1 – Introdução
O tema avaliação de desempenho no setor público apresentado no presente trabalho

aborda a matéria como uma ferramenta de gestão de pessoas no setor público. Conforme
afirma Chiavenato (2003, p.132), “as pessoas constituem o mais valioso recurso da
organização. Devemos tratar as pessoas como pessoas. A organização depende de pessoas,
recurso indispensável e inestimável”.

Como se pode perceber, as organizações públicas para se tornarem eficientes e
eficazes não dependem somente dos recursos materiais, mas também de seus profissionais que
têm função primordial no sucesso dos empreendimentos organizacionais. Para Drucker
(1967), eficiência é fazer as coisas de maneira correta, eficácia são as coisas certas. Nesse
sentido, uma organização ideal seria ao mesmo tempo eficaz e eficiente, de modo que as suas
ações (métodos e procedimentos), aplicadas aos recursos materiais e intelectuais, obtenham o
máximo de aproveitamento eficiente.

Sendo assim, ferramentas de avaliação que meçam o desempenho funcional de cada
profissional podem contribuir para que uma organização chegue mais perto de se tornar uma
‘organização ideal’. Para o presente relatório técnico, o método de avaliação de desempenho
utilizado foi o método de escalas gráficas.

O objetivo geral do trabalho é discorrer sobre o método de escalas gráficas utilizado
pela secretaria de estado de educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) na avaliação de
desempenho dos servidores da carreira executivo público estadual do plano de cargos da
classe executiva, buscando assim soluções para eventuais falhas ocorridas na avaliação de
desempenho. Como objetivos específicos, pretende-se apresentar as causas que induzem ao
efeito negativo da avaliação; e, identificar a necessidade do envolvimento de todos os níveis
hierárquicos da administração, não apenas do setor de recursos humanos, para alcançar os
objetivos planejados pela organização aplicando a avaliação de desempenho individual.

O presente trabalho torna-se relevante, para os servidores públicos da carreira da
classe executiva alocados na SEEDUC/RJ e cidadãos que necessitam utilizar os serviços
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públicos, uma vez que agrega conhecimentos sobre o processo, demonstrando que a avaliação
de desempenho individual é uma importante ferramenta para aumentar a qualidade dos
serviços oferecidos à população.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente trabalho foi a pesquisa
documental e bibliográfica. Abordou-se conceitos referentes à avaliação de desempenho no
setor público, fundamentos sobre a criação da carreira executivo público no âmbito do
governo do estado do Rio de Janeiro e problematização da avaliação de desempenho dos
servidores da carreira executiva do estado do Rio de Janeiro. Identificou-se os problemas e
efeitos causados na avaliação de desempenho da carreira executiva e investigou-se soluções
que garantissem a eficácia do processo da avaliação de desempenho.

2 – Apresentação do Caso
A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) foi criada em 10 de

novembro de 1938, à época secretaria da educação e saúde pública. Segundo o site da
SEEDUC, a secretaria desempenha um papel relevante no cumprimento das políticas
educacionais do governo federal, regido pela norma maior da educação brasileira: a Lei nº.
9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Cabe à SEEDUC executar a política estadual de educação. A secretaria de estado de
educação tem como missão oferecer ensino de qualidade à população fluminense em busca da
formação de cidadãos críticos e participantes.

A lei nº 6.114 de 19 de dezembro de 2011 dispõe sobre a criação da carreira de
executivo público, no âmbito do poder executivo estadual. No caput do art. 1º da referida lei,
cria-se a carreira no âmbito da secretária de planejamento e gestão SEPLAG, para exercício
nos órgãos que integram a administração direta e indireta do estado do Rio de Janeiro, com os
cargos intitulados no inciso I e II do referido artigo: analista executivo, de nível superior; e,
assistente executivo, de nível médio.

O decreto nº 44. 153 de 15 de abril de 2013 disciplina sobre os procedimentos
relativos à alocação dos integrantes da carreira de executivo público e sobre a alocação de
cargos. Nessa conjuntura foram destinadas 880 vagas à secretaria de estado de educação,
assim dispostos, 800 vagas para assistentes executivos e 80 para analista executivo.

A resolução SEPLAG nº 1.244, de 26 de novembro de 2014, alterada pela resolução
SEPLAG nº 1.430, de 14/01/2016 (caput), considerando o disposto no art. 41 da constituição
da república, com a redação dada pela emenda constitucional nº 19, de 1998; o disposto pelo
art. 90, da constituição do estado do Rio de Janeiro; o disposto nas leis estaduais nº 5.355, de
23 de dezembro de 2008, nº 5.772, de 29 de junho de 2010 e nº 6.114, de 19 de dezembro de
2011, declaram a necessidade de implantação da avaliação especial de desempenho e da
avaliação periódica de desempenho para os servidores da secretaria de estado de planejamento
e gestão.

Nesse contexto a resolução nº 5.292 de junho de 2015, caput, institui as modalidades
de avaliação de desempenho a serem aplicadas aos servidores ocupantes dos cargos de
assistente executivo e analista executivo da carreira de executivo público lotados na SEEDUC
e disciplina o desenvolvimento funcional e a gratificação de desempenho de atividade.

Consoante com o que determina a lei nº 6.114 de 19 de dezembro de 2011, o decreto
nº 44.912 de 13 de agosto de 2014 e a resolução nº 5.292 de junho de 2015, os servidores dos
cargos de assistente executivo e analista executivo são avaliados no âmbito da SEEDUC em
três modalidades de avaliação de desempenho a serem aplicadas aos servidores dos cargos de
assistente executivo e analista executivo que disciplina o desenvolvimento funcional e a
gratificação de desempenho de atividade (GDA). Essas avaliações possuem as seguintes
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especificações: a avaliação especial de desempenho é destinada a servidores nomeados para
cargo efetivo que estejam em estágio probatório no âmbito da SEEDUC; a avaliação especial
de desempenho final abrange os servidores que completarem trinta e seis meses de efetivo
exercício, para fins de aprovação no estágio probatório; e avaliação periódica de desempenho
se refere aos servidores que já alcançaram a estabilidade funcional na esfera da secretaria de
educação do estado do Rio de Janeiro.

A resolução SEEDUC nº 5.292, de 19 de junho de 2015 determina que deve ser a
chefia imediata do servidor que deverá efetuar a avaliação de desempenho. Em todas as
modalidades da avaliação de desempenho da carreira executiva, intituladas na resolução nº
5.292 de junho de 2015, deverão ser identificados o grau de desenvolvimento dos servidores
em suas habilidades, conhecimentos e atitudes em conformidade com as competências
institucionais, sendo elas: as diretamente relacionadas à missão, visão e valores da secretaria
de educação do estado do Rio de Janeiro, assim como, as competências funcionais e as que
possuem características técnicas relacionadas aos cargos dentro do processo de trabalho que
os ocupantes dos cargos necessitam para realizar as tarefas e atividades das suas funções.

O artigo 19º da resolução SEEDUC nº 5.292, de 19 de junho de 2015, define que o
desempenho funcional será avaliado de acordo com a pontuação obtida na ficha de avaliação
de desempenho anexo III-A, analista executivo, e anexo III-B, assistente executivo da
resolução, em todas as modalidades considerando para cada competência estabelecida quatro
graus de desempenho: 3 ÓTIMO; 2 BOM; 1 INSUFICIENTE; e 0 RUIM.

De acordo com o teor da resolução SEEDUC, em seu art. 26, que trata do resultado da
avaliação de desempenho, caberá recurso de reconsideração no prazo de quinze dias corridos
após a publicação no DOERJ (Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro). O servidor que
tiver seu pedido de reconsideração indeferido pela chefia imediata poderá interpor recurso
junto à comissão de avaliação de desempenho no prazo máximo de quinze dias corridos da
publicação, no DOERJ.

3 – Revisão Bibliográfica
A abordagem da evolução da gestão de pessoas na organização e o seu

desenvolvimento no setor público propicia a compreensão da sistemática da avaliação de
desempenho como um instrumento de gestão capaz de auxiliar os gestores a melhorar os
resultados das competências dos servidores e equipes de trabalho. Ao longo das
transformações sofridas pelas organizações, o setor responsável por gerir pessoas recebeu
várias denominações que culminaram na necessidade de avaliar o desempenho das pessoas.
Diante disso, no presente relatório, foram utilizados diferentes enfoques abordados por
diferentes teóricos, bem como, a previsão legal para a avaliação de desempenho no setor
público.

3.1 – Evolução do tema gestão de pessoas
Pela teoria da administração científica pretendia as atividades administrativas das

organizações deveriam ter cunho científico. Esse movimento, Segundo Jacobsen e Neto
(2009), teve início em fins do século XIX, em um contexto de crescimento da sociedade
industrial. O trabalhador, dentro da organização, era considerado um recurso econômico.

Quando se deu início à gestão de recursos humanos, os capatazes foram os primeiros
organizadores do setor de trabalho e ficaram responsáveis pela contratação e demissão dos
empregados na fábrica. No Brasil, predominava, nessa ocasião, o que Jacobsen e Neto (2009,
p. 19) denominam “trabalho quase escravocrata”.
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Uma importante revolução de conceitos para a gestão de pessoas ocorreu em torno do
ano de 1930 com o surgimento da escola de relações humanas. Era a chamada fase
mecanicista que considerava o trabalhador, como aponta Chiavenato (2008, p. 36), “apenas
como outros recursos organizacionais”.

Foi somente a partir da pesquisa originada com a experiência de Hawthorne, em
Chicago, desenvolvido pelo psicólogo americano Elton Mayo que o homem passou a ser
observado como um ser social com necessidades físicas e sociais que passaram a ser objeto de
estudo. A pesquisa de Mayo tinha o objetivo de observar o efeito que a iluminação surtia
sobre a produtividade no trabalho e as consequências físicas que esse efeito ocasionava nos
trabalhadores. No entanto, os resultados foram além dos objetivos iniciais e a pesquisa trouxe
indicações da insatisfação dos fatores sociais e psicológicos dos trabalhadores (JACOBSEN;
NETO, 2009).

No ano de 1933, teve início no Brasil, durante o governo provisório de Getúlio
Vargas, os estudos de reforma da administração pública brasileira, conforme assinala Martins
(1997). O autor aponta que foi criado o DASP (Departamento de Administração do Serviço
Público) implementando as reformas do Estado Novo. Após a reforma predominou o modelo
burocrático na administração pública brasileira, sistema criado pelo sociólogo, alemão,
advogado e historiador Marx Weber. Jacobsen e Neto (2009) afirmam que Weber considerava
que um modelo burocrático deve se caracterizar pelo formalismo das comunicações, regras
estabelecidas, funções determinadas pelo cargo, rotinas e procedimentos padronizados,
profissionalização dos profissionais e hierarquia verticalizada.

A partir daí a vida funcional do trabalhador passou a ser organizada por departamentos
responsáveis pelas atividades rotineiras que envolviam o setor de trabalho dentro das
organizações. De acordo com Lacombe e Bendassolli (2004, p. 66) foi nesse momento que
“[...] surgem no Brasil os departamentos de pessoal, chefiados por advogados ou engenheiros,
que passam a cuidar das rotinas trabalhistas, da seleção e demissão, e da folha de pagamento”.

Com o advento da era da industrialização neoclássica, período que se estende entre as
décadas de 1950 a 1990, começam a se observar mudanças sucessivas nas transações
comerciais que, segundo Chiavenato (2008, p. 38) “passaram da amplitude local para
regional, e da regional para internacional”.

No Brasil, na segunda metade da década de 1950, começou a configurar-se um projeto
nacional de desenvolvimento. O Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek planejava
um grande crescimento econômico. “Iniciou-se, então, a multiplicação de órgãos de
Administração Pública Indireta (fundações, autarquias, etc.)” (JACOBSEN; NETO, 2009, p.
20). A característica organizacional dessa época é definida por Jacobsen e Neto (2009), como
abordagem sistêmica. Foi nessa ocasião que a administração de recursos humanos ganhou
força nas organizações e em que foram criados os primeiros cargos de gerência.

Para Chiavenato (1987, p.545), “a abordagem sistêmica consiste em considerar a
organização como um sistema aberto”. O conceito de sistema é definido pelo autor como um
conjunto de elementos interdependentes e interagentes ou um grupo de unidades combinadas
que formam um todo organizado

A partir do ano de 1990 surgiu uma nova era que é denominada por Chiavenato (2008)
como a era da informação, em que o avanço tecnológico permeia o ambiente organizacional
alavancado pela tecnologia da informação. A principal característica dessa era, conforme
prediz o autor, são “as mudanças rápidas, imprevistas, turbulentas e inesperadas”
(CHIAVENATO, 2008, p. 37). Nesse contexto de mudanças, Chiavenato (2008) assinala o
surgimento das equipes de gestão com pessoas.
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3.2 – Avaliação de desempenho no setor público
A avaliação de desempenho é apontada por Camões, Pantoja e Bergue (2010) como

um dos principais mecanismo e instrumentos da gestão estratégica de pessoas.
Já Marras (2000, p. 173) a define como “desempenho humano o ato de cumprir ou

executar determinada missão ou meta previamente traçadas”.
Segundo Bergue (2007, p. 170) a avaliação de desempenho será eficaz apenas quando

ela for vinculada ao desempenho do processo e ao seu resultado final “[...] porque as pessoas
inserem-se nas atividades que compõem os processos”. A avaliação de desempenho sem
ligação a um planejamento organizacional que determine os resultados desejados se torna
meramente um processo limitado aos interesses de um setor ou de grupo de pessoas.

Oliveira e Medeiros (2011) imputam aos gestores a tarefa de alinhar a avaliação de
desempenho às estratégias organizacionais. Os autores observam que algumas organizações
utilizam esse processo apenas com intento punitivo ou com a intenção de promover os que
forem bem avaliados. Esses fins não devem permear a avaliação de desempenho, alertam os
autores.

O modelo de como deve ser aplicada a avaliação de desempenho deve variar conforme
os objetivos pretendidos pela organização. Oliveira e Medeiros (2011, p. 101) indicam um dos
métodos mais utilizados pelas organizações para avaliarem o desempenho de pessoas: as
escalas gráficas que são caracterizadas pelos autores como um procedimento simples e fácil
de ser construído. Indicam, ainda, um grupo de fatores determinantes do desempenho:
quantidade e qualidade do trabalho, capacidade de cooperação, criatividade, realização,
assiduidade, entre outros quesitos. Para Chiavenato (2004, p. 265) o método das escalas
gráficas “consiste num formulário de dupla entrada, no qual as linhas representam os fatores
que estão sendo avaliados e as colunas os graus de avaliação”.

Barbosa (2014, p. 80) considera que “avaliar é atribuir valor, mérito aos resultados
obtidos”. A autora analisa que as maiorias das organizações já aplicam a avaliação de
desempenho para sua política de meritocracia que resulta em progressões, promoções e
aumentos salariais.

3.3 A importância da comunicação interna
A organização para alcançar as metas propostas deve se preocupar com o

monitoramento de informações e a abertura de diálogo com os diversos atores que participam
do processo de avaliação. Marchiori (2006, p. 27) apreende que “[...] o conhecimento deve ser
fruto da comunicação, levando a organização a um processo de modernização na busca de sua
percepção e consequente consciência comportamental”.

A comunicação interna pauta-se na credibilidade da informação de forma que não
prejudique os objetivos estratégicos agregados à informação. Nessa conjuntura se aplica o
entendimento de Calazans (2006) que considera um desafio constante trabalhar a informação
de modo a atender todas as pessoas na organização.

As falhas na comunicação, entre chefias e os servidores, na avaliação de desempenho,
podem ocasionar falta de motivação nos avaliados. Para Bowditch e Buono (1992), o objetivo
da comunicação eficaz é o entendimento, no entanto, nem sempre isso é concretizado. As
causas são as mais variadas possíveis. Uma das funções da comunicação apontada por
Robbins (2010) é a motivação que deve ser estimulada pelas metas, acompanhamento do
desempenho e consequente feedback.

Para o processo avaliativo alcançar eficácia para a organização o resultado da
avaliação deve estabelecer uma informação que possua “estruturas significantes com a
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competência de gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo ou na sociedade”
(BARRETO, 1996, p. 02).

4 – Plano de Ação
A metodologia para definir a avaliação de desempenho aplicada aos servidores como

uma avaliação inócua, foi a pesquisa em legislação específica que rege a carreira executiva,
análise dos resultados da avaliação de desempenho e a observação do ambiente in loco.

Com o intuito de apresentar as causas que induziram o efeito negativo da avaliação
apresentou-se o diagrama de Ishikawa ferramenta que se caracteriza como um instrumento
para se aplicar no controle da qualidade, aplicável em atividades diversas, de modo que
contribui na identificação de desvios [...] (ISHIKAWA, 1993).

Figura 1 – Diagrama de Causa e Efeito (Espinha de peixe)

Fonte: Adaptado de Campos (2014)

Conforme o portal da SEEDUC, a estrutura da secretaria de estado de educação se
encontra com a disposição de quatro subsecretarias: subsecretaria executiva (SUBEX),
subsecretaria gestão de ensino (SUBGE), subsecretaria infraestrutura e tecnologia (SUBIT),
subsecretaria gestão de pessoas (SUBGP). Cada uma destas subsecretarias possui
superintendências vinculadas. O decreto nº 42.838 de 2011 transformou a estrutura básica da
SEEDUC em quatorze regionais administrativas e pedagógicas, além da diretoria especial de
unidades escolares prisionais e socioeducativas (DIESP). O censo escolar 2017 contabilizou
1251 unidades escolares estaduais. Nesse universo estão lotados os servidores da carreira
executiva na secretaria de estado da educação de acordo com a necessidade da administração.

Observou-se, por meio de pesquisa da legislação, a constituição da comissão de
avaliação de desempenho instituída pela resolução SEEDUC nº 5292/2015, que seus
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membros possuem um alto padrão hierárquico. São designados pelo secretário de estado de
educação com a seguinte disposição na resolução SEEDUC nº 5.324 de 25 de agosto de 2015:
I – subsecretaria de gestão de pessoas, II – superintendência de gestão das regionais
pedagógicas, III – superintendência de gestão das regionais administrativas, IV -
superintendência de desenvolvimento de pessoas (suplente), V – superintendência de
administração (suplente).

Como se pode observar na figura 1 a pesquisa considerou que a ausência de um
planejamento detalhado para levar informação de qualidade a cada um dos interessados do
processo foi a causa da avaliação de desempenho tornar-se um procedimento meramente
burocrático, deixando de realizar a função que deveria exercer, qual seja, “estabelecer um
contrato com os funcionários referente aos resultados desejados pela organização,
acompanhar os desafios propostos, corrigindo os rumos, quando necessários, e avaliar os
resultados conseguidos” (PONTES, 2002, p. 24).

O plano de ação consiste em criar estratégias para que a comunicação organizacional
seja utilizada em favor do processo avaliativo. Para isso faz-se necessário ampliar as funções
exercidas pela comissão de avaliação de desempenho. O principal enfoque do planejamento é
fazer com que a comissão de desempenho se transforme em um canal de comunicação
específico para levar as informações necessárias a todos os envolvidos direta ou indiretamente
na avaliação de desempenho, ou seja, servidores, chefias imediatas e o público. Para Nassif
(2007, p. 288) “a avaliação do desempenho humano pode ser analisada por meio de três
dimensões: expectativas, recursos e motivação” a comissão por meio de palestras, vídeos,
interação com os servidores pode despertar outras formas de motivação, para que o processo
avaliativo não seja um cenário utilizado apenas para promover o servidor público.

Almeida (2003) salienta a importância da comunicação interna para o melhoramento
do desempenho das organizações. Com esse propósito propõe-se a criação de um canal de
comunicação entre servidores, chefias e comissão de avaliação, com objetivos diversos dos
canais já existentes na secretaria de educação. O canal consiste na disponibilização de um
endereço de e-mail direcionado à comissão de avaliação de desempenho para que o servidor
possa comunicar casos de ameaça a seus direitos ou intimidação por parte da chefia imediata
durante a avaliação de desempenho. O canal de comunicação aberto garante ao servidor que
ele está protegido e pode recorrer dentro das normas legais da decisão do seu chefe sem se
sentir fragilizado dentro da relação. Bergamini (2010) considera que um dos objetivos para
que a organização treine seus avaliadores seria estabelecer um clima de tranquilidade no
momento do processo esclarecendo que a avaliação de desempenho não pode ser considerada
um processo de retaliação.

O método de escalas gráficas deve ser analisado entre as chefias e a comissão de
desempenho que esclarecerá os tópicos propostos nos formulários da avaliação com a
finalidade de dirimir eventuais dúvidas que possam surgir devido à subjetividade que esses
quesitos possuem. Esse trabalho deve ser feito também com os avaliados seguindo o mesmo
critério, mas com o objetivo de esclarecer qual o comportamento que a organização espera do
servidor. Esse conhecimento deve ser bem uniformizado com ambas as partes, pois qualquer
ponto obscuro pode ocasionar falhas na avaliação de desempenho. A subjetividade do
julgamento da chefia imediata pode ocorrer do resultado da avaliação, entretanto poderá ser
evitada por meio do conhecimento adquirido através de informações específicas sobre a
resolução SEEDUC nº 5292/2015 ministrada pela comissão. Hesketh (1978) considera que os
julgamentos pessoais acerca do desempenho são valores subjetivos inevitáveis onde a
percepção humana falível está sempre presente.
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A título de exemplo de julgamento subjetivo da chefia analisou-se o resultado do
pedido de reconsideração, portaria SEEDUC/SUBGP n° 165 de 13 de abril de 2018 e do
pedido de recurso da avaliação periódica de desempenho dos servidores ocupantes do cargo
de assistente executivo e analista executivo da carreira de executivo público no ano de 2018,
portaria SEEDUC/SUBGP n° 169 de 25 de maio de 2018. Servidores que não concordaram
com a sua nota, na avaliação inicial e consequente feedback, em que chefia imediata aponta os
pontos de excelência e os que precisavam ser melhorados, recorreram da decisão mediante
preenchimento de formulário de pedido de reconsideração. Nesse processo ocorreram
avaliações que apenas com a interposição do pedido de reconsideração à chefia imediata, os
servidores lograram êxito alcançando índices de aumento da nota inicial igual ou superior a
cinquenta por cento.

Relevante ressaltar que a legislação ainda oferece ao servidor a oportunidade de
impetrar recurso à comissão de avaliação de desempenho caso não considere satisfatório,
contudo, nesse contexto, o índice de servidores que recorreram ao pedido de recurso,
encaminhado à comissão de desempenho, representou apenas 22,7% dos servidores que
fizeram o pedido de reconsideração.

Tabela 1 – Plano de Ação – Ferramenta 5w2h

O que fazer?
(what)

Criar rede de comunicação entre os participantes da avaliação e a comissão de avaliação de
desempenho que ficará responsável pelas informações, monitoramento e fiscalização da
avaliação de desempenho

Onde?
(where)

No âmbito da Secretaria de Estado de Educação em que estiverem lotados os servidores da
carreira executivo público: subsecretarias, diretorias administrativas e pedagógicas,
unidades escolares.

Por quê?
(Why)

- Capacitar os avaliadores (chefias).
- Incentivar os servidores a melhorarem o seu desempenho.
- Estabelecer a comunicação entre os atores do processo avaliativo.

Quando?
(When)

O prazo para início do projeto depende de implementação das normas da SEEDUC. As
ações a serem desenvolvidas pela comissão de avaliação devem ter caráter permanente.

Como?
(How)

Através de alteração na resolução SEEDUC nº 5.292, de 19 de junho de 2015, a comissão
de avaliação de desempenho ficará incumbida de ministrar palestras, divulgar informes e
vídeos no portal da secretaria de educação com base nessa deliberação. Criar um e-mail
específico para denúncias de violações ocorridas durante o processo, assegurado o sigilo,
sobre a responsabilidade da comissão de avaliação de desempenho.

Quanto
custa?
(How much)

Não haverá custo, pois, todos os servidores envolvidos no projeto são servidores públicos
efetivos designados pelo secretário de estado de educação do Rio de Janeiro para integrarem
comissão de avaliação de desempenho instituída na resolução SEEDUC nº 5.292, de 19 de
junho de 2015.

Fonte: Dados da Pesquisa (2018).

A própria administração pública contribui para que esse quadro permaneça inalterado
à medida que oferece aos servidores apenas vantagens remuneratórias. Grilo (1981) considera
que a avaliação de desempenho tem oferecido um resultado muito aquém da sua
potencialidade por causa da visão unilateral que o serviço público possui desse processo como
se a avaliação só fosse importante no momento de promover o funcionário.
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5 – Conclusão
O presente relatório buscou encontrar soluções para eventuais falhas ocorridas na

avaliação de desempenho no setor público aplicada aos servidores da carreira executivo
público estadual lotados na secretaria de estado de educação do Rio de Janeiro, pois acredita-
se que analisar o desafio de aperfeiçoar o procedimento de avaliação de desempenho realizado
em uma instituição pública representa uma importante fonte de aprendizagem.

A avaliação de desempenho do servidor público exige conhecimento das leis e normas
que regem os servidores da carreira que integram o processo por todos os que fazem parte
direta ou indiretamente da avaliação de desempenho.

O relatório buscou comprovar que não se faz necessário utilizar novos métodos de
avaliação de desempenho para eliminar as causas que tornam a avaliação da carreira executiva
um sistema burocrático e inócuo. Demonstrou-se que com o uso das possibilidades
disponíveis em legislação própria, com alguns ajustes, pode-se realizá-la sem vícios.

A tarefa de avaliar vários servidores no mesmo processo de avaliação de desempenho,
conscientizar as chefias de diferentes setores da importância da retroalimentação dos
servidores para a veracidade do procedimento, agregar as coordenações de gestão de pessoas
e agentes pessoais dentro da secretaria de estado de educação e de várias diretorias regionais
administrativas e pedagógicas constitui-se num desafio considerável.

O desafio nomeado somente pode ser vencido com uma rede de informação e
fiscalização liderada, como considerou o relatório, por uma comissão de desempenho com
conhecimento específico sobre os objetivos da avaliação de desempenho instituída pela
SEEDUC/RJ.

A organização pública depende do desempenho dos servidores para demonstrar qual é
a sua missão, a visão que ela deseja propagar e os valores que permeiam a instituição. Investir
em desenvolvimento das competências institucionais e funcionais do servidor é investir no
desenvolvimento da organização pública.
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