


O novo modelo de 
Gestão de Desempenho 
por Competências 
tem o objetivo 
de melhorar os 
resultados e propiciar o
desenvolvimento de 
todos os servidores.



O que é o novo modelo de Gestão do Desempenho
por Competências?

Uma nova forma de avaliação para os servidores do Estado de
Minas Gerais, com o objetivo de melhorar os resultados institucio-
nais e contribuir para o desenvolvimen-
to profissional dos servidores.

A nova avaliação será realizada com
base em Competências, contribuindo
para a melhoria dos resultados e tor-
nando-a mais efetiva e vinculada à
estratégia. 

Quais são os objetivos do modelo de Gestão do
Desempenho por Competências? 

Ser reconhecido como uma ferramenta
gerencial que sustente o processo de
Gestão do Desempenho institucional.

Propiciar a integração entre os subsis-
temas de gestão de pessoas: provi-
mento e mobilidade, desenvolvimen-
to, carreira e reconhecimento.

Ser reconhecido como um mecanismo
de estímulo à integração entre as
necessidades e expectativas individuais e institucionais, contribuin-
do para o alcance dos resultados.

Ampliar e consolidar uma cultura de desenvolvimento e merito-
cracia.
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Por que se falar em Gestão e não só em Avaliação
de Desempenho?

A avaliação é uma das etapas para o desenvolvimento e evolução
de qualquer profissional, mas ela não é suficiente. 

Por isso, é importante que exista uma Gestão do Desempenho,
que significa, basicamente, o cumprimento de 44  eettaappaass de um
ciclo:

11..  AAccoorrddoo  ddee  DDeesseemmppeennhhoo: pactuar o que se espera do servidor
para aquele ano em termos de desempenho (Competências e
Resultados).

22..  AAccoommppaannhhaammeennttoo  ee  OOrriieennttaaççããoo:: a chefia e o servidor deverão
manter um diálogo aberto e constante sobre o cumprimento do
acordo, corrigindo rumos quando necessário.

33..  AAvvaalliiaaççããoo::  avaliar as Competências do servidor, considerando o
histórico do seu desempenho no período.

44..  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ee  RReeccoonnhheecciimmeennttoo:: criar um plano de ações
para o desenvolvimento e reconhecimento do servidor.
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O que é Competência?

Competência é a CCoonnttrriibbuuiiççããoo  EEffeettiivvaa do servidor para o alcance
dos resultados institucionais cada vez melhores, utilizando seus
ccoonnhheecciimmeennttooss (saberes), hhaabbiilliiddaaddeess (saber fazer) e aattiittuuddeess  (querer
fazer), em seu contexto de trabalho.

A partir de 2010 os servidores serão avaliados pelas CCoommppeettêênncciiaass
EEsssseenncciiaaiiss, ou seja, aquelas importantes para todos os servidores*
da SEF, pois sustentam a sua visão, missão, valores e objetivos
estratégicos.

* Exceto o servidor que exerce função gerencial e o ocupante de cargo de provimento em
comissão de direção ou chefia integrante do Quadro Geral previsto nas Leis Delegadas 
nºs 174 e 175, de 26 de janeiro de 2007.

Quais serão as Competências avaliadas na SEF?
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O que será avaliado?

Cada Competência é composta de 3 a 6 Contribuições Efetivas que
serão os critérios para avaliação de cada servidor. 

Os Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, não serão aspectos ava-
liados, no entanto, são importantes para que o servidor, em conjunto
com sua chefia, compreenda os atributos mais relevantes para cada
Competência. Veja a seguir o detalhamento de cada Competência
Essencial aos servidores da SEF.
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CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  EEffeettiivvaass

1. Compromete-se com a estratégia e objetivos traçados pela SEF, contribuindo ativamente para o seu sucesso.

2. Possui visão integrada das atividades e processos, compreendendo suas influências e interações.

3. Atua considerando os impactos em diferentes áreas e/ou atividades, de forma a gerar soluções alinhadas
às estratégias da SEF.

4. Planeja e organiza suas atividades com foco nos resultados, comprometendo-se com o cumprimento das
metas, prazos e procedimentos necessários.

CCoommppeettêênncciiaa:: OORRIIEENNTTAAÇÇÃÃOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA

CCoonnhheecciimmeennttooss HHaabbiilliiddaaddeess AAttiittuuddeess
 Acordo de Resultados  Análise de situações/cenários  Ser comprometido
 Estrutura organizacional  Identificação de riscos  Ser motivado
 Mapa estratégico  Organização  Ser propenso a desafios
 Missão, Visão e Valores  Planejamento
 Planejamento governamental  Visão de longo prazo/futuro

 Visão sistêmica

CCoonnhheecciimmeennttooss HHaabbiilliiddaaddeess AAttiittuuddeess
 Cultura organizacional  Adaptabilidade/flexibilidade  Ser cordial
 Direitos e deveres do cidadão  Comunicação escrita  Ser empático
 Estrutura organizacional  Comunicação verbal  Ser prestativo
 Ferramentas de comunicação  Dinamismo
 Normas e legislações da área de atuação  Influência/persuasão
 Papel da Secretaria na sociedade  Negociação
 Princípios da administração pública  Relacionamento interpessoal
 Processos de trabalho  Saber ouvir
 Técnicas de negociação  Solução de problemas

CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  EEffeettiivvaass

1. Atende aos clientes (internos e/ou externos) de forma proativa, prestativa e cordial, mostrando-se dis-
posto a buscar tempestivamente soluções às suas necessidades.

2. Analisa o impacto de suas ações e/ou decisões na solução das demandas, agindo focado nas necessida-
des dos clientes (internos e/ou externos).

3. Orienta corretamente os clientes (internos e/ou externos) acerca dos procedimentos de trabalho nos
quais atua, transmitindo credibilidade e confiança.

4. Direciona adequadamente as demandas dos clientes (internos e/ou externos), otimizando a prestação
dos serviços por meio do conhecimento da estrutura organizacional e suas interfaces.

5. Trata os clientes (internos e/ou externos) como parceiros, firmando relações de confiança.

CCoommppeettêênncciiaa:: FFOOCCOO  NNOO  CCLLIIEENNTTEE
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CCoonnhheecciimmeennttooss HHaabbiilliiddaaddeess AAttiittuuddeess
 Código de ética  Adaptabilidade/flexibilidade  Ser coerente 
 Cultura organizacional  Aprendizagem rápida  Ser comprometido
 Ferramentas de autoaprendizagem  Criatividade  Ser dedicado
 Missão, Visão e Valores  Planejamento de carreira  Ser ético
 Normas e legislações da área de atuação  Relacionamento Interpessoal  Ser motivado
 Plano anual de formação profissional da
Secretaria  Versatilidade  Ser proativo

 Processos de trabalho

CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  EEffeettiivvaass

1. Atua com responsabilidade, respeito, lealdade e transparência, comprometendo-se com os propósitos e
valores da SEF.

2. Utiliza os conhecimentos teóricos e práticos atualizados, necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.

3. Age de forma proativa, buscando alternativas adequadas para o desenvolvimento das atividades.

4. Compromete-se com seu desenvolvimento profissional, seja por meio de ações promovidas e/ou patro-
cinadas pela SEF ou por iniciativa própria.

5. Participa ativamente das discussões, contribuindo com idéias inovadoras e úteis para a instituição.

6. Adapta-se às novas demandas de trabalho e diferentes contextos, cooperando para o sucesso das
mudanças necessárias.

CCoommppeettêênncciiaa:: CCOOMMPPRROOMMEETTIIMMEENNTTOO  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL

CCoonnhheecciimmeennttooss HHaabbiilliiddaaddeess AAttiittuuddeess
 Cultura organizacional  Adaptabilidade/flexibilidade  Respeito à diversidade
 Ferramentas de compartilhamento do  Administração de conflitos  Ser aberto a críticas
conhecimento  Comunicação escrita  Ser colaborador

 Processos de trabalho  Comunicação verbal  Ser cordial
 Multifuncionalidade  Ser prestativo
 Relacionamento interpessoal  Ser tolerante
 Saber ouvir

CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  EEffeettiivvaass

1. Trabalha em equipe, realizando atividades de forma colaborativa e participativa, catalisando esforços,
interagindo com o grupo e facilitando a integração de novos membros.

2. Relaciona-se com colegas, demonstrando comportamentos que melhorem o ambiente de trabalho, 
respeitando os pontos de vista e diferenças individuais.

3. Compartilha conhecimentos, experiências profissionais e processos de trabalho, colaborando para que
outros servidores executem o serviço com qualidade.

4. Dissemina informações, conhecimentos e experiências adquiridos em eventos de formação profissional,
contribuindo com o desenvolvimento da equipe.

CCoommppeettêênncciiaa:: TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  EEQQUUIIPPEE



O que muda em termos práticos?

O novo modelo de Gestão do
Desempenho traz uma série de ino-
vações em instrumentos atualmente
utilizados. 

Os principais impactos foram nos
ccrriittéérriiooss  uussaaddooss  ppaarraa  aa  aavvaalliiaaççããoo  dos
servidores, nnaa  eessccaallaa pela qual os
servidores serão avaliados e no
PPGGDDII, que com uma nova proposta, reforça a importância de ser
um instrumento para ajudar os servidores e chefias no momento
de acordar expectativas, acompanhar a evolução e fazer a avaliação.
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CCoonnhheecciimmeennttooss HHaabbiilliiddaaddeess AAttiittuuddeess
 Ferramentas de comunicação  Análise de situações/cenários  Ser descomplicado
 Ferramentas de pesquisa  Comunicação escrita  Ser empático
 Fontes de informação  Comunicação verbal  Ser investigativo/curioso
 Processos de trabalho  Didática  Ser objetivo
 Tecnologias da informação  Organização  Ser perceptivo

 Raciocínio lógico e estruturado  Ser proativo
 Saber ouvir
 Visão sistêmica

CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  EEffeettiivvaass

1. Disponibiliza dados e informações especializadas e técnicas em linguagem compreensível de forma clara
e coerente.

2. Adapta sua comunicação a diferentes públicos, buscando a compreensão dos interlocutores, utilizando-
se dos meios adequados.

3. Analisa o conteúdo da informação tratando-a segundo os critérios de sigilo, confiabilidade, integridade e
disponibilidade.

4. Busca as fontes adequadas e confiáveis ao selecionar informações para subsidiar análises e a tomada de
decisão.

5. Interage com as pessoas, apresentando facilidade para ouvir e compreender a mensagem.

CCoommppeettêênncciiaa:: CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  EEFFIICCAAZZ



Como será a Escala de Avaliação?

A escala de avaliação remete-se a
um acordo da chefia imediata com o
servidor em relação ao trabalho/fun-
ção a ser exercido. Veja a seguir a
escala que será adotada: 

Muito abaixo do acordado para o trabalho/função
Não entregou o que era esperado e ficou muito abaixo dos
padrões de desempenho, considerando a sua experiência profis-
sional e contexto de trabalho/função. Requer desenvolvimento
prioritário e urgente.

Abaixo do acordado para o trabalho/função
Não entregou o que era esperado e ficou abaixo dos padrões de
desempenho, considerando a sua experiência profissional e con-
texto de trabalho/função. Requer desenvolvimento prioritário.

Aproximou-se do acordado para o trabalho/função
Aproximou-se do que era esperado e atendeu em boa parte aos
padrões de desempenho, considerando a sua experiência profis-
sional e contexto de trabalho/função. Requer desenvolvimento.

Atendeu ao acordado para o trabalho/função
Entregou totalmente o que era esperado e atendeu aos padrões de
desempenho, considerando a sua experiência profissional e con-
texto de trabalho/função.
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EESSCCAALLAA

Muito abaixo do acordado para o 
trabalho/função

Abaixo do 
acordado para o 
trabalho/função

Aproximou-se do 
acordado para o 
trabalho/função

Atendeu ao acordado
para o trabalho/função
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Como será o novo PGDI?

Será um instrumento de gestão em que a chefia imediata, junto
com o servidor, deverá:

Conversar com o servidor, repassando todas as Contribuições Efetivas
de cada Competência e acordar as expectativas do que é esperado
dele para o ciclo de avaliação. Caso necessário, a chefia poderá optar
por detalhar a Competência de acordo com as particularidades do con-
texto de trabalho/função do servidor avaliado. 

Analisar o resultado da Avaliação de Competências do ciclo anterior
para preencher o campo de "Pontos Fortes", com os aspectos positivos
apresentados.

Negociar o "Plano de Desenvolvimento/Oportunidades de Melhoria",
que implica a definição de ações que o servidor deverá executar ao
longo do ano para desenvolver as Competências e os respectivos
Conhecimentos, Habilidades e Atitudes.

Acompanhar e orientar o servidor ao longo do ciclo, cumprindo no
mínimo dois acompanhamentos formais, que implicam o registro dos
acontecimentos que impactaram positivamente e/ou negativamente
em seu desempenho e orientá-lo para melhorias.

Os servidores deverão ter participação ativa no 
preenchimento do PGDI e nos acompanhamentos.
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Como será a Avaliação?

O instrumento de avaliação será composto por diversas
Competências, cada uma delas composta por um conjunto de
Contribuições Efetivas. Cada Contribuição Efetiva será avaliada de
acordo com a escala apresentada e receberá uma pontuação de 0
a 100. O cálculo da nota de cada Competência será dado pela
média aritmética* das pontuações atribuídas à suas Contribuições
Efetivas, conforme tabela apresentada a seguir.
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ORIENTAÇÃO  ESTRATÉGICA

Contribuições  efetivas

EEssccaallaa

Nota da
Competência

Muito abaixo do 
acordado para o 
trabalho/função

Abaixo do 
acordado

para o 
trabalho/
função

Aproximou-se
do acordado

para o 
trabalho/
função

Atendeu ao
acordado

para o 
trabalho/
função

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Compromete-se com a estratégia e
objetivos traçados pela SEF, con-
tribuindo ativamente para seu
sucesso.

x

60+40+100+90 ÷ 4 

72,5

2. Possui visão integrada das ativi-
dades e processos, compreenden-
do suas influências e interações.

x

3. Atua considerando os impactos em
diferentes áreas e/ou atividades, de
forma a gerar soluções alinhadas às
estratégias da SEF

x

4. Planeja e organiza suas atividades
com foco nos resultados, comprom-
etendo-se com o cumprimento das
metas, prazos e procedimentos
necessários.

x

* Soma das pontuações, dividida pelo número de Contribuições Efetivas.



O cálculo da nota final da Avaliação de Competências será dado
pela média aritmética** das notas de todas as Competências. Veja
a representação abaixo.

** Soma das notas das Competências, dividida pelo número de Competências.

No momento da avaliação, 
o PGDI deverá ser consultado para 
fornecer mais informações sobre o

desempenho do servidor.
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Competência 1
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Competência 1

Contribuição Efetiva 1
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Contribuição Efetiva N
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Qual a importância da Gestão do Desempenho
para a Instituição?

Alinha os perfis profissionais às necessidades estratégicas, ope-
racionais e aos valores institucionais. 

 Integra diferentes políticas e práticas de gestão de pessoas, tais
como provisão, desenvolvimento, mobilidade e remuneração.

 Otimiza a alocação e mobilidade das pessoas de acordo com
os perfis existentes e requeridos pela instituição e unidades.

 Identifica a contribuição individual dos servidores para o alcan-
ce dos objetivos da Secretaria.

 Permite que o órgão agregue e desenvolva subsistemas (políti-
cas e práticas de gestão de pessoas) em função de seu estágio
de maturidade.

Qual a importância da Gestão do Desempenho
para o servidor/chefia imediata?

Possibilita ao servidor conhecer as reais expectativas sobre o seu
trabalho e resultados.

 Melhora o padrão de desempenho das pessoas e equipes.

 Identifica as necessidades de desenvolvimento profissional.

 Oferece oportunidades de crescimento profissional.

 Melhora o nível de comunicação e trabalho em equipe.

PPaarraa  mmaaiiss  iinnffoorrmmaaççõõeess  aacceessssee  wwwwww..sseeff..mmgg..ggoovv..bbrr
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

RReennaattaa  MMaarriiaa  PPaaeess  ddee  VViillhheennaa
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

BBeerrnnaarrddoo  TTaavvaarreess  ddee  AAllmmeeiiddaa
Secretário-Adjunto de Planejamento e Gestão

FFrreeddeerriiccoo  CCééssaarr  SSiillvvaa  MMeelloo
Subsecretário de Gestão

NNaaiiddee  SSoouuzzaa  ddee  AAllbbuuqquueerrqquuee  RRooqquueettttee
Diretora da Superintendência Central de Política de Recursos Humanos

MMaarriiaa  AAppaarreecciiddaa  MMuunniizz  JJoorrggee
Diretora Central de Gestão do Desempenho

EEqquuiippee  TTééccnniiccaa
Carla L. Lara Reis Pinto

Eduardo Faro
Jeovana Lacerda Rodrigues

Kacio Junqueira Oliveira
Karina Ferreira Santos

Lilian Rabelo Hendrikx Koole
Lorena Maciel

Ludmilla Groenner
Roberto Martins

RReevviissããoo
Zita Toledo

Assessoria de Comunicação Social

PPrroojjeettoo  GGrrááffiiccoo
Mônica Maria Mellilo Lima

Walkiria Guimarães
Diretoria de Planejamento e Modernização Institucional

RReeaalliizzaaççããoo
Superintendência Central de Política de Recursos Humanos

Belo Horizonte, julho de 2009.






