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PARTE I – CARACTERIZAÇÃO DO SERVIDOR

PARTE II - ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO

PARTE III – AFERIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

• Comportamento Ético
• Trabalho em Equipe
• Atendimento ao Cliente
• Conhecimento Técnico
• Resolução de Problemas
• Responsabilidade
• Autodesenvolvimento
• Busca de Resultados
• Capacidade de Adaptação
• Negociação de Conflitos

PARTE IV- AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DOS 
TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES PELA CHEFIA

PARTE I – PLANO TRABALHO

O Plano de trabalho construído no início do período avaliativo é a principal ferramenta para que
servidor e chefia realizem a avaliação de desempenho, à luz das atividades que neles foram
pactuadas.

PARTE II - PARA PREENCHIMENTO DA CHEFIA IMEDIATA

De acordo com as atividades pactuadas e registradas no Plano de Trabalho, no início do período
avaliativo, como o servidor contribuiu para o desenvolvimento das atividades do setor?

Quais foram as dificuldades identificadas ao longo do período e o que foi feito por você e pelo
servidor para solucioná-las?

Mediante as atividades pactuadas, quais conhecimentos técnicos precisam ser aprimorados para
que o trabalho seja melhor desenvolvido?



O quê? Capacitação dos servidores técnico-administrativos.

Por quê? Adequação das competências individuais às competências institucionais, promovendo o
desenvolvimento contínuo do servidor com foco na efetividade do alcance dos objetivos e metas da
UFF delineadas em seu PDI. O desenvolvimento dessas competências individuais é condição
essencial para a oferta de melhores serviços ao cidadão usuário dos serviços públicos em educação
superior.

Quem executará? O próprio servidor, a partir da autoavaliação e das metas de desempenho
pactuadas com a chefia imediata.

Onde? As capacitações internas são ofertadas pela EGGP, a partir do diagnóstico de demandas de
capacitação. As capacitações externas são realizadas em escolas de governos e outras instituições
públicas ou privadas.

Quando? Processo contínuo e permanente.

Como? Cursos de educação formal e não formal, de curta ou média duração, oficinas, workshops,
palestras e eventos. http://capacitacaodcquff.blogspot.com/
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1- AUTODESENVOLVIMENTO E CONHECIMENTO TÉCNICO 

http://capacitacaodcquff.blogspot.com/


2- AUTODESENVOLVIMENTO

O quê? Qualificação dos servidores técnico-administrativos.

Por quê? A carreira de um servidor técnico ou docente da Administração Federal é dinâmica, criativa
e está em constante transformação. Quando um servidor inicia sua trajetória na universidade, ele
tem acesso a vários projetos e ações institucionais que proporcionam crescimento profissional,
pessoal e intelectual.

Quem executará? O próprio servidor, a partir da autoavaliação e das metas de desempenho
pactuadas com a chefia imediata.

Onde? Instituição de Ensino Superior pública ou privada.

Quando? Processo contínuo.

Como? Cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado.
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INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

*Fonte: Lei 12.772/2012.

O Incentivo à Qualificação é um benefício, instituído pela Lei 11.091/2006, devido ao servidor
integrante do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, que possuir
educação formal superior à exigida para o ingresso no cargo de que é titular, desde que
solicitado através de abertura de processo. Entende-se por educação formal a formação
escolar obtida nos níveis do ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação (lato ou

stricto sensu).



Censo Superior 2018* 

*O INEP divulgou o Censo Superior 2018 no dia 19 de setembro de 2019. O
resultado do Censo Superior 2019 será divulgado no dia 25 de setembro de 2020.

http://feedproxy.google.com/~r/NewsletterUff-TcnicosAdministrativos/~3/F4eETSq-CqU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/48226046/do1-2018-11-01-portaria-n-945-de-26-de-outubro-de-2018-48225963
http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/portaria_n911_de_06112019_cronograma_censo_educacao_superior2019.pdf


3- ATENDIMENTO AO CLIENTE

O quê? Novo canal de comunicação entre a secretaria da PG e os discentes.

Por quê? Possibilitar maior agilidade na comunicação com o corpo discente, tendo em vista a 
restrição dos atendimentos telefônicos e presenciais em função da pandemia de Covid-19.

Quem executará? A Secretaria do PPGCCV.

Onde? Plataforma digital (Whatsapp Business).

Quando? Início imediato até o retomada das atividades presenciais na universidade.

Como? Criação de listas de transmissão, tornando mais prático o envio de mensagens para 
vários contatos ao mesmo tempo.
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4- COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

O quê? Divulgação das atividades da Pós-Graduação.

Por quê? Estimular e valorizar as atividades acadêmicas desenvolvidas por docentes e discentes, além de
aproximar novos pesquisadores da Pós-Graduação.

Quem executará? A Secretaria do PPGCCV.

Onde? Plataformas digitais.

Quando? Início imediato.

Como? Manutenção dos canais de divulgação atuais (Cartazes impressos, Site multilíngue, Mídias Sociais,
Eventos no site oficial da UFF e Canal do YouTube) e criação de um Informativo Semanal, reunindo os
últimos acontecimentos, como informações sobre editais e aulas da respectiva semana.







OBRIGADA!


