ORIENTAÇÕES – RECURSO E APROVEITAMENTO DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Para ingressar com Recurso ou Aproveitamento de Avaliação de
Desempenho, é necessário autuar um processo via plataforma
SEI!, disponível no Portal UFGNet.
Também é necessário aguardar a liberação dos resultados, que
acontecerá no dia 25/09 na mesma plataforma onde foram
disponibilizados os formulários de avaliação (opção “Avaliação de
Desempenho” no menu “Administrativo” do Portal UFGNet).
Para tanto, seguem instruções, passo a passo, de como
proceder.
Passo 1
Primeiramente, a partir do dia 25/09, será possível acessar os
resultados individuais da Avaliação de Desempenho, na mesma
opção em que foram disponibilizados os formulários para
preenchimento. No caso de recurso, esse resultado deverá ser
salvo em formato pdf, clicando na opção “imprimir”, no canto
superior direito.

Passo 2
Acessando o SEI!, seguir a ordem Iniciar Processo >> Tipo de
Processo: Recurso de Avaliação de Desempenho (figuras 1 e 2).
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Passo 3

Checar as informações, conforme a fig. 3.
Deverão ser informados o nome completo do interessado e a
classificação por assunto (023.03 – REESTRUTURACOES E
ALTERACOES SALARIAIS [...]).
O nível de acesso é público.
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Passo 4
Na opção “incluir documento” (fig. 4), fazer um despacho
explicando as razões do recurso ou afastamento.
No caso de Recurso, deverão ser juntados o resultado da
Avaliação de Desempenho e os documentos necessários para fazer
prova do alegado (ata de reunião, e-mails, etc.).
No caso de Aproveitamento de Avaliação de Desempenho, deverá
ser juntado algum documento que ateste o rendimento do servidor
em curso de pós-graduação (nos casos de afastamento para cursar
mestrado/doutorado) ou atestado médico (casos de licença para
tratamento médico) ou portaria de cessão (servidores cedidos).

O processo deverá ser aberto individualmente por quem se sentir
prejudicado pelo resultado da Avaliação de Desempenho e deverá
ser encaminhado ao DDRH para análise.

