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Resumo 

A avaliação de desempenho funcional é uma das principais ferramentas de gestão de pessoas, 
seus resultados fornecem subsídios ao gestor para o planejamento de ações e políticas de 
melhorias, visando metas individuais e organizacionais. O presente trabalho tem como objetivo 
propor melhorias na Avaliação Especial de Desempenho (AEDE) dos servidores públicos em 
estágio probatório do estado do Tocantins visando ao aprimoramento e automatização do 
processo avaliatório. Para alcançar este objetivo, no primeiro momento, foi realizado um 
mapeamento de processos de modo que todo o processo avaliatório seja realizado de forma 
eletrônica e online, sem a necessidade de impressão de formulários e documentos. 
Posteriormente, se deu o desenvolvimento do Sistema de Avaliação Especial de Desempenho do 
Estágio Probatório (SAEDE), que trouxe como principais inovações: Acesso para todos os 
atores do processo, um sistema de notificações, integração com o sistema de recursos humanos 
e o portal de serviços do servidor. Os resultados obtidos pelo trabalho propiciaram o 
aprimoramento do processo de avaliação atual da AEDE, por meio da implantação de um 
processo simples, ágil e online. 
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1 Introdução 

 
A Avaliação de Desempenho (AD) é uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento da carreira do funcionário, adotada por diversas organizações em todo 
o mundo. O foco está na gestão do desempenho alinhado às metas individuais e 
organizacionais. Nesse sentido, a AD propicia, com base no desempenho do 
funcionário, sua avaliação e a sua contribuição para a obtenção dessas metas 
(GMEENAKSHI, 2012). 

No governo do Tocantins, a Lei n. 1.818 de 23 de agosto de 2007, instituiu a 
Avaliação Especial de Desempenho para os servidores públicos em estágio probatório 
do Poder Executivo (TOCANTINS, 2007), que posteriormente, foi regulamentado pelo 
decreto n. 5.483 de 15 de agosto de 2016, que instituiu a Avaliação Especial de 
Desempenho e seus instrumentos de avaliação (TOCANTINS, 2016). 

Verifica-se que existe uma lacuna temporal de 9 anos entre a publicação da Lei 
n. 1.818 e a publicação do decreto n. 5.483 que regulamenta a AEDE, o que causou 
diversos transtornos para o processo avaliatório dos servidores em estágio probatório. 
Durante esse período não houve a definição de um processo de avaliação conciso, haja 
vista que a Lei n. 1.818 define apenas regras gerais, portanto, não havia modelo de 
avaliação. As avaliações eram realizadas seguindo procedimentos definidos por norma 
interna da Secretaria da Administração (SECAD), órgão gestor da AEDE. O processo 
de avaliação era realizado por meio de formulários de avaliação que eram impressos e 
enviados aos destinatários (avaliadores) que em muitos casos se encontravam a grandes 
distâncias das unidades de recursos humanos responsáveis pelos servidores avaliados. 
Havia alto custo com impressão de formulários, traslados de uma unidade de recursos 
humanos (RH) do interior até a unidade matriz. Neste contexto, a conclusão da 
avaliação do servidor era retardada. Outro problema residia na tabulação dos dados da 
avaliação, que era realizada por meio de ferramentas de tecnologia com recursos 
limitados como planilhas eletrônicas e documentos de texto. 

Conforme o cenário apresentado e partindo do pressuposto que é necessário o 
aprimoramento do processo de avaliação, o presente trabalho tem como objetivo propor 
melhorias no processo de Avaliação Especial de Desempenho dos servidores públicos 
do estado do Tocantins que estão em estágio probatório, visando o aprimoramento e a 
automatização do processo avaliatório por meio do desenvolvimento e implantação do 
Sistema de Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório (SAEDE). 
Somado a isso, enseja-se a apresentação de resultados mais precisos em conformidade 
com o desempenho real das atividades laborais do servidor, viabilizando a definição de 
políticas de qualificação de pessoal, valorizando o servidor público, a fim de promover 
de forma mais eficiente, os serviços públicos. 

 
 

2 Avaliação de Desempenho 

 
A AD é uma apreciação sistemática do desempenho individual ou de um grupo 

com base em elementos objetivos ou subjetivos em função das atividades 
desempenhadas em um determinado período de tempo (GIANGRECO et al., 2012). 

Através da AD, a organização poderá coletar informações sobre o desempenho 
dos funcionários e direcionar as suas ações e políticas de aperfeiçoamento de seus 
recursos humanos com o objetivo de otimizar o desempenho organizacional. Além 
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disso, através da AD, o funcionário poderá perceber o feedback de seu desempenho na 
realização de suas atividades laborais (SPENCE; KEEPING, 2011). 

A AD pode ser executada por meio de métodos que podem variar bastante de 
uma organização para outra. A escolha do método de avaliação deve ser feita de acordo 
com as características, particularidades e objetivos de cada organização. Portanto, pode 
ser utilizado um método já́ existente e adaptado às necessidades da organização, pode 
ser empregada a combinação de vários métodos ou ainda, o desenvolvimento de um 
método próprio (PONTES, 2005).  

Na literatura são encontrados métodos tradicionais e métodos contemporâneos, a 
diferença fundamental entre eles está no foco da avaliação: enquanto os primeiros 
avaliam o passado, os segundos mensuram o futuro (GIL, 2001). 

Dentre os métodos tradicionais e contemporâneos, para dar subsídios a esse 
estudo, destacam-se: 

 
Método de escala gráfica – Consiste em um formulário de dupla entrada, onde 

as linhas representam os fatores de avaliação e as colunas o grau de variação de cada 
fator. Trata-se de um método que avalia o desempenho dos funcionários através de 
fatores previamente definidos e graduados. Aos avaliadores, cabe assinalar ou pontuar o 
que melhor caracteriza o avaliado em cada atributo. Por ser um método de simples 
aplicação, é o mais amplamente utilizado, porém, não é flexível e podem ocorrer erros 
por problemas de subjetividade e prejulgamento dos fatores (BERGAMINI; 
BERALDO, 1988). 

 
Método de Avaliação 360 Graus – Dentre os métodos contemporâneos é o 

mais prestigiado pelas organizações, pois reúne características de vários outros 
métodos, feedback com múltiplas fontes e avaliação com múltiplas visões 
(GMEENAKSHI, 2012). Consiste na avaliação feita pelo próprio avaliado juntamente 
com pessoas que fazem parte do seu rol de trabalho tais como, superior imediato, pares, 
subordinados, clientes e outros stakeholders

5 (PONTES, 2005). 
 
A AEDE no governo do estado do Tocantins foi instituída pela Lei n. 1.818 de 

23 de agosto de 2007, Subseção IV, Artigo 20 (TOCANTINS, 2007). O sistema de 
avaliação iniciou-se a partir da publicação do Decreto n. 5.483 de 15 de agosto de 2016, 
que regulamentou a AEDE. A AEDE é destinada à avaliação especial de desempenho 
dos servidores em estágio probatório ocupantes dos cargos efetivos que integram o 
Poder Executivo do Governo do Tocantins (TOCANTINS, 2016). Dentre as normas 
estabelecidas pelo Decreto n. 5.483 destacam-se: 

 Ciclo de vida da avaliação de 3 (três) anos de efetivo exercício distribuídos 
em três etapas avaliatórias com período de dez meses; 

  Formulários de avaliação baseados no método de avaliação de escala gráfica 
(BERGAMINI; BERALDO, 1988), formados por 15 (quinze) fatores de 
avaliação, agrupados por competências e distribuídos de acordo o nível de 
escolaridade dos cargos efetivos definidos pela Lei n. 2.669 (TOCANTINS, 
2012); 

 Grau de apuração dos fatores de avaliação, definidos pela escala: 1 e 2 = 

                                                 
5
 Termo de origem inglesa onde stake significa risco, participação ou interesse e holder é o mesmo que 

“aquele que possui”. Deste modo, o termo é traduzido para o português como público estratégico ou parte 
interessada.  
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Insatisfatório; 3 a 5 = Regular; 6 a 8 = Bom; 9 e 10 = Excelente; 

  Método de avaliação baseado no método 360 graus (SNELL; 
BOHLANDER, 2009), sendo a equipe de avaliadores formada por: a) chefe 
mediato, b) chefe imediato e c) indicado do chefe imediato. 

 

3 Referencial Teórico 

 
Este capítulo tem por finalidade, apresentar tópicos que constituíram a base 

teórica deste trabalho, que deram suporte à construção do modelo de aprimoramento do 
processo avaliatório da AEDE e ao desenvolvimento do sistema SAEDE. 

 

3.1 Mapeamento de Processos 

Segundo (SANTOS, 2010), um processo está diretamente relacionado a um 
percurso composto por atividades ou etapas logicamente relacionadas dirigidas para um 
objetivo específico. Portanto, o total entendimento processual é indispensável para a 
agregação de valor ao planejamento estratégico de uma organização, uma vez que 
estratégias bem-sucedidas estão relacionadas à expansão e a geração de bons números, 
que por sua vez, representam a qualidade do resultado final ofertado (SIQUEIRA, 
2005).  

O Mapeamento de Processos constitui parte fundamental no desenvolvimento de 
um projeto e está diretamente relacionado ao seu sucesso, pois possibilitará o 
levantamento de informações que permitirão ao pesquisador ou desenvolvedor tirar 
conclusões, solucionar eventuais dúvidas e sugerir propostas que possam contribuir, de 
maneira geral ou específica, assim como garantir a efetiva participação do cliente no 
levantamento de requisitos, permitindo-lhes uma releitura estratégica das rotinas e de 
seus processos  (SANTOS, 2010).  

A aplicação do mapeamento de processos como instrumento estratégico poderá 
ser executada de várias maneiras a partir de técnicas especializadas neste quesito, tais 
como: entrevistas, sendo umas das técnicas mais difundidas e utilizadas pois permite o 
contato direto com as partes envolvidas, podendo haver leitura de comunicações 
corporais (não-verbal) através de gestos, expressões, etc, que podem subsidiar eventuais 
tomadas de decisões futuras, análise documental, estudos de viabilidade, aplicação de 
questionários, prototipagem, documentação, etc (REZENDE, 2006).    

 

3.2 Ferramentas Open Source  

O conceito de Open Source é amplamente utilizado na área da Tecnologia da 
Informação (TI) e refere-se a liberdade que o usuário possui para utilizar, estudar, 
alterar e distribuir determinada tecnologia (CASTELLS, 2002). 

 

3.2.1  Framework de Desenvolvimento 

Segundo (MATTSSON, 2000), framework é um conjunto de artefatos abstratos 
e genéricos desenvolvidos para resolver problemas específicos, assegurando a máxima 
reutilização.  Definir os frameworks que farão parte de um projeto é uma decisão 
estratégica de grande importância, pois influenciará diretamente na equipe envolvida na 
sua construção e na sua performance quando estiver em uso. 
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Para desenvolvimento do sistema SAEDE a equipe de desenvolvedores da 
SECAD desenvolveram um Framework com a integração de diversas tecnologias, 
conforme ilustrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Framework de desenvolvimento 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Este framework consiste integram tecnologias do JEE (Java Enterprise Edition) 
que consiste em um conjunto de bibliotecas e especificações baseados na linguagem 
Java, voltada para web, a fim de fornecer aos desenvolvedores maior escalabilidade, 
segurança, integridade, confiabilidade, dentre outras características essenciais que um 
software precisa possuir (GUPTA, 2013).  

Na camada de persistência empregou-se o uso de Java API Persistence (JPA), 
que é uma especificação de persistência em Java, que oferece uma API de mapeamento 
objeto-relacional e soluções para integrar persistência com sistemas corporativos 
escaláveis. Por se tratar de uma especificação, é necessário uma implementação de 
referência como provedor (FARIA, 2015). Como solução para o projeto, foi utilizado o 
EclipseLink que é um Projeto da Eclipse Fundation de código fonte aberto que permite 
aos desenvolvedores Java interagirem com vários tipos de serviços de informação como 
Banco de Dados, Web Services, Objetos XML, EIS, etc. Também foi utilizado na 
camada de persistência o Spring Data, módulo da plataforma Spring que utiliza o 
conceito de Data Access Object (DAO) e interface para poder acessar dados. 

 Na camada de controle e processamento foram aplicados o Spring Framework 

para injeção de dependência e o Apache Velocity Project para geração de modelos de 
conteúdo utilizados nas notificações do sistema.  

Na camada web utilizou-se o Java Server Faces (JSF) que é um framework de 
componentes para o desenvolvimento web em Java. É definida pela Java Community 

Process (JCP), ou seja, grandes empresas como a Fujitsu, Apache, BEA systems, 
Oracle, IBM, dentre outras, participam desde sua especificação até a aprovação 
(LUCKOW, 2010). O Primefaces que é uma biblioteca de componentes, isto é, uma 
coleção de elementos independentes e reutilizáveis como tabelas, calendários, botões, 
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dentre outros, e funcionalidades Asynchronous Javascript and XML(AJAX) 
desenvolvido para o JSF (LUCKOW, 2010); E o HyperText Markup Language 5 
(HTML 5) e Cascading Style Sheets 3 (CSS 3) na estruturação e estilização de 
elementos da interface para imprimir a identidade singular do Projeto.  

Também foram utilizados no projeto o Apache Maven que consiste em uma 
ferramenta de automação e gerenciamento de projetos Java que provê às equipes de 
desenvolvimento um modo padronizado de automatização, concepção e publicação de 
suas aplicações, agregando celeridade e qualidade ao produto final (LECHETA, 2015); 
O JasperReports  para customização dos relatórios; O PostgreSQL, banco de dados 
relacional de código aberto; e o Spring Security para controle de autenticação  de 
usuários e autorização dos recursos disponíveis no sistema. 

 

3.3 Web Design Responsive 

Segundo (ZEMEL, 2013), o termo Web Design Responsivo (WDR) foi descrito 
primeiramente por Ethan Marcotte em meados de 2010 na publicação de um de seus 
artigos de mesmo nome, sendo aplicado a partir de um conjunto de técnicas, adotados 
com o objetivo de apresentar as informações das aplicações em dispositivos diferentes, 
independentemente do tamanho da tela, sem perda ou deformação do conteúdo e que 
permita a interação por toque ou mouse.  

Dentre as técnicas elucidadas por (ZEMEL, 2013) destaca-se o uso de 
configurações específicas, como: Definições de Layout Fluído e Media Queries, que 
tornam o conteúdo flexível com o objetivo de ajustá-lo ao tamanho do navegador, 
tornando a disposição do conteúdo agradável ao usuário independente do tamanho da 
tela do dispositivo no qual o sistema esteja sendo executado. 

  
 

4 Metodologia 

 Este trabalho classifica-se como de natureza aplicada com objetivos 
exploratórios, uma vez que busca obter conhecimentos de ordem prática, e por fazer 
proposições executáveis dentro do tema estudado (GIL, 2008). Para tanto, será adotado 
o método de pesquisa baseado em modelagem quantitativa (MIGUEL et al., 2012). No 
contexto deste trabalho, a abordagem quantitativa tem o intuito de auxiliar no 
desenvolvimento da proposta de melhoria do processo de avaliação especial de 
desempenho de servidores públicos, por meio da melhoria e automação do processo. 
Para atingir os objetivos propostos, foi adotado o método de trabalho representado na 
Figura 2. 

 

Figura 2 - Framework de desenvolvimento 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Na primeira etapa foi realizada a revisão documental, por meio de pesquisas 
realizadas nos repositórios da legislação estadual a respeito de normas reguladoras 
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referentes à avaliação de desempenho dos servidores públicos estaduais em estágio 
probatório. Foram pesquisados os sites da Secretaria de Administração do Estado do 
Tocantins6 e da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins7. A principal norma 
encontrada sobre o tema foi a Lei n. 1.818 de 23 de agosto de 2007 (TOCANTINS, 
2017), que institui a Avaliação Especial de Desempenho. As informações obtidas nesta 
etapa serviram de base para a elaboração do Decreto n. 5.483 de 15 de agosto de 2016 
que regulamentou a AEDE. Após a regulamentação da AEDE foi necessário realizar um 
mapeamento do processo segundo a norma, visando a gestão do processo avaliatório por 
meio de um sistema de informação, o SAEDE. Este trabalho foi realizado em conjunto 
com a unidade gestora da AEDE por meio de análise documental, estudos de 
viabilidade, aplicação de questionários, prototipagem, entre outros. O resultado deste 
trabalho está representado na Figura 3 que representa o processo de avaliação sendo 
realizado por meio do SAEDE.  

 

 
Figura 3 – Processo de avaliação no Sistema SAEDE 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Com o mapa do processo definido iniciou-se a fase de desenvolvimento do 
sistema. Este trabalho foi realizado por uma equipe de seis profissionais com a duração 
de 18 meses. O processo de desenvolvimento foi realizado de forma iterativa e 

                                                 
6 Disponível em http://www.secad.to.gov.br Acesso em: 03/06/2017 
7 Disponível em http://www.al.to.gov.br Acesso em: 03/06/2017 

http://www.secad.to.gov.br/
http://www.secad.to.gov.br/
http://www.secad.to.gov.br/
http://www.secad.to.gov.br/


8 

 

incremental, com reuniões frequentes de elicitação e validação de requisitos com os 
stakeholders. Cada iteração era composta em média de 5 (cinco) macro-funcionalidades 
com duração de 4 (quatro) semanas. Ao término de cada iteração realizavam-se os testes 
funcionais e de aceitação com os stakeholders.  

Para a implantação da AEDE, foi necessário desenvolver o módulo de contagem 
de tempo no sistema de recursos humanos da SECAD, que consiste na apuração do 
período de efetivo exercício do servidor em estágio probatório, ou seja, calcula-se o 
tempo de exercício excluindo os afastamentos definidos na norma legal. Este módulo 
tem como objetivo a disponibilização dos servidores efetivos aptos a serem avaliados. O 
módulo de contagem foi parametrizado segundo as normas regulatórias da AEDE e as 
definições impostas pelos gestores. 

As informações da contagem de tempo são disponibilizadas de forma online 

diretamente no sistema SAEDE por meio da integração com o sistema de recursos 
humanos, ERGON. Esta integração foi realizada de forma direta por meio da 
disponibilização de Views e Tabelas da base de dados do sistema ERGON ao sistema 
SAEDE. 

Na fase de implantação do sistema ocorreram os treinamentos, que foram 
disponibilizados de forma presencial e a distância. Os perfis de usuários capacitados 
foram: Usuários das unidades de recursos humanos (presencial e a distância), gestores 
do sistema (presencial), comissões (a distância) e servidores avaliados (a distância). 

O treinamento a distância foi realizado através da plataforma de Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) da Universidade Corporativa do Tocantins (UNICET), 
na forma de curso oficial com possibilidade de emissão de certificado de conclusão. 

Na fase de implantação também ocorreu à elaboração da instrução normativa 
que regulamentou o processo de avaliação obtido pelo trabalho de mapeamento do 
processo representado na Figura 3. 

 
 

5 Automatização do processo de avaliação da AEDE por meio do sistema 
SAEDE  

 
O Sistema SAEDE foi desenvolvido pela Gerência de Desenvolvimento e 

Manutenção de Sistemas (GESIS) da Diretoria de Tecnologia da SECAD, a partir do 
emprego de tecnologias livres e abertas. O sistema possui uma interface amigável e 
responsiva, ou seja, adaptável a qualquer dispositivo, com capacidade de responder às 
expectativas do usuário e fornecer uma navegação confortável e segura. O SAEDE 
distribui suas funcionalidades na forma de perfis de acesso, onde cada perfil 
corresponde a um papel dentro do processo de avaliação da AEDE, conforme definido 
no Quadro 1. 

 

Perfil de Acesso Principais Atribuições 

Gestor 
Importar todas as avaliações disponíveis; Criar perfis de acesso para 
os membros das unidades de recursos humanos;   

RH 
Gerenciar todos os processos avaliatórios, que envolve: Instituir a 
Comissão de Revisão e as Comissões Especiais de Avaliação; 

Comissão de Revisão 
Receber, analisar e julgar os recursos interpostos em face dos 
resultados da Avaliação Especial de Desempenho; 
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Comissão de Avaliação 
Especial de Desempenho 

Avaliar o servidor de maneira geral, a partir de tabulações e 
retabulações em sua avaliação; 

Quadro 1 – Perfis e atribuições do SAEDE 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

A arquitetura do SAEDE é distribuída de forma modular visando facilitar a 
comunicação entre os processos com foco na eficiência e eficácia dos métodos 
envolvidos, na transparência da informação, bem como, na garantia da efetiva 
participação do servidor avaliado. 

Em termos gerais, o SAEDE é formado por 4 módulos principais, são eles: 
Importação, Avaliação, Recurso e Publicação, de modo que cada módulo ou 
funcionalidade constituinte está relacionado a um cenário do processo de avaliação da 
AEDE, Figura 4.  

A seguir serão detalhados os módulos supracitados de modo a apresentar uma 
visão geral do sistema, não se atentando a questões tecnológicas mas ao entendimento 
do negócio. 

 

 
Figura 4 – Arquitetura do Sistema SAEDE 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 

5.1 Importação 

A Integração com o Sistema de Gestão de Pessoas é considerada uma das fases 
mais importantes do SAEDE, pois a partir desta serão disponibilizadas as informações 
funcionais do servidor em estágio probatório necessárias para dar início ao Processo de 
Avaliação. Portanto, todo o rol de informações utilizadas pelo SAEDE estão alinhadas 
ao sistema de gestão de pessoas e são auditadas pelas unidades de Recursos Humanos. 
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A importação é o ato de o sistema SAEDE consumir as informações 
disponibilizadas pelo Sistema de Gestão de Pessoas Ergon e disponibilizar a etapa 
avaliatória. Essas informações referem-se aos dados apurados relativos ao tempo de 
efetivo exercício do servidor em estágio probatório e ao período para cada etapa 
avaliatória, limitado ao número de máximo de três etapas. Como já mencionado, o 
período de efetivo exercício de um servidor em estágio probatório é obtido pelo tempo 
de exercício no cargo excluindo os afastamentos definidos na norma legal. 

No processo de disponibilização da etapa avaliatória atribui-se o formulário de 
avaliação, que é definido de acordo com nível de escolaridade do cargo do servidor, 
conforme apresentado no Quadro 2. 

 

Formulário Escolaridade 

FORMULÁRIO II - CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR 

Superior e Superior Especializado 

FORMULÁRIO II - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
E MÉDIO TÉCNICO 

Médio e Médio Especializado 

FORMULÁRIO II - CARGOS DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

Fundamental e Fundamental Especializado 

Quadro 2 – Formulário e escolaridade 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 

5.2 Avaliação 

Após a disponibilização da etapa de avaliação do servidor, o RH é notificado e 
ficando sob a sua responsabilidade o início do processo de avaliação, por meio da 
instituição da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho. O processo de 
avaliação de um servidor no SAEDE está representado na Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Avaliação do Servidor 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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A Comissão de Avaliação Especial de Desempenho, é constituída por 3 
membros, sendo o chefe mediato na função de coordenador e outros dois membros, 
chefe imediato e um indicado do chefe imediato. 

Compete a unidade de recursos humanos instituírem a Comissão de Avaliação 
Especial de Desempenho no SAEDE, sendo que os membros indicados devem pertencer 
à mesma unidade de lotação ou à unidade que apresente integração direta com a lotação 
do servidor avaliado, conforme definido pelo decreto nº 5.483 de 15 de Agosto de 2016 
(TOCANTINS, 2016). 

Instituída a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho, compete à essa 
avaliar o servidor por meio do formulário eletrônico de avaliação formado por fatores 
de avaliação agrupados em competências, como: disciplina, idoneidade moral, aptidão, 
comportamento e integração ao cargo. 

Os três integrantes da comissão devem decidir em conjunto, a nota que será dada 
a cada fator de avaliação e somente um dos avaliadores realiza a tabulação dos fatores 
no SAEDE.  

Após a tabulação de todos os fatores da avaliação por um dos membros, 
denominado tabulador, é necessário a confirmação dos demais membros da comissão. 
Neste caso, cada membro deve avaliar se há necessidade de promover alterações na 
tabulação original e caso confirme essa necessidade, o tabulador deve realizar uma nova 
tabulação (retabulação). Se houver retabulação a avaliação retorna ao estado de 
confirmação. 

 

5.3 Recursos 

A fase de recursos tem por objetivo assegurar ao servidor avaliado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. Esta fase inicia após a tabulação da avaliação que, haja 
vista que o SAEDE disponibiliza ao servidor avaliado, por meio de seu acesso ao portal 
do servidor, o formulário eletrônico de avaliação devidamente preenchido pela 
Comissão de Avaliação Especial de Desempenho.  

O servidor pode interpor recursos à sua avaliação para a Comissão de Revisão 
dentro prazo de 10 (dez) dias corridos a contar a partir da data da tabulação da 
avaliação. Este recurso é feito de forma eletrônica via portal do servidor. 

Existe uma Comissão de Revisão para cada órgão do poder executivo do 
Tocantins, é composta por 3 membros e seus respectivos suplentes, sendo: um servidor 
público efetivo, estável ou estabilizado com formação em direito na função de 
Presidente, e dois servidores públicos efetivos, estáveis ou estabilizados na função de 
membro. A Comissão de Revisão tem por objetivo analisar e julgar o resultado de todos 
os recursos interpostos a ela dentro do prazo de 15 dias, de acordo com o Decreto nº 
5.483, de 15 de Agosto de 2016. Todo o processo de análise e julgamento de recursos é 
realizado de forma eletrônica e online pelos usuários da comissão no sistema SAEDE. 

 

5.4 Publicação do resultado final do AEDE 

No SAEDE existe o módulo de publicação, que está diretamente ligado ao 
andamento do processo avaliatório do servidor e são geridos pelas unidades de recursos 
humanos e pelo Gestor do sistema. Compete ao RH a publicação da homologação do 
resultado final do processo avaliatório para os servidores aprovados no estágio 
probatório. Para o gestor do sistema compete a publicação do ato de declaração de 
estabilidade para os servidores que tiveram seu estágio probatório homologados. 
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5.5 Módulo de Notificações 

O módulo de notificações foi criado para dar mais transparência ao processo e as 
informações nele contidas, bem como, agilizar o acesso à informação por parte dos 
envolvidos através do envio de notificações que podem subsidiar tomadas de decisões. 
O mecanismo de notificação e os atores envolvidos estão representados na Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Envio de Notificações por Email 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Um dos recursos mais utilizados no módulo de notificações é o mecanismo de 
envio de informações via e-mail, que ocorre a partir de uma determinada ação realizada 
no sistema previamente configurada como alvo, o sistema envia automaticamente a 
notificação para um ou mais usuários envolvidos naquela atividade, conforme 
apresentado na Figura 6. 

Na Figura 6 é possível visualizar o mapeamento das ações do sistema, que são 
alvos de envios de notificações para determinados atores. As notificações enviadas via 
e-mail também ficam disponíveis em seus respectivos perfis dentro do SAEDE. 
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Figura 7 – Exemplo de notificação 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 
A Figura 7 apresenta um exemplo de notificação enviada via e-mail para o 

servidor avaliado, nela é possível visualizar a comunicação do resultado do recurso 
interposto pelo servidor Dalvino David Rodrigo de Souza Nery cuja nota final, após a 
alteração da Comissão de Revisão, foi de 128 pontos. Na notificação também consta o 
parecer da comissão de revisão, a lista de fatores em recurso, e suas respectivas notas 
retabuladas. 

 

5.5.1 Acesso Rápido a funcionalidades 

Cada ator do sistema SAEDE possui atribuições e sistemáticas específicas, onde 
devem ser realizadas dentro dos prazos estabelecidos. Nesse contexto, foi desenvolvido 
o acesso rápido para que cada ator identifique dentre as suas atribuições na AEDE o que 
precisa resolver e qual o próximo passo.  

A fim de tornar a funcionalidade de acesso rápido ágil e de fácil 
reconhecimento, as atribuições dos atores foram agrupadas por categorias e a estas 
foram atribuídas cores.  

A Figura 8 ilustra o acesso rápido do ator referente ao RH, onde as categorias 
Comissões e Avaliação possuem atribuição aguardando resolução e por isso, estão 
respectivamente em azul e amarelo. As demais categorias, por não possuírem 
atribuições pendentes, ficam na cor cinza. 
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Figura 8 – Acesso rápido do usuário RH 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Observa-se que além de destacar a categoria com uma cor, é informado o total 
de ocorrências pendentes que a atribuição possui. No exemplo acima, na categoria 
Comissão existem 36 ocorrências da atribuição Aptos sem comissão. 

 

5.6 Portal do Servidor - Módulo SAEDE 

Desenvolvido pela Gerência de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas 
(GESIS) da Diretoria de Tecnologia da SECAD, o Portal do Servidor surgiu para 
oferecer aos servidores, ativos e inativos, acesso rápido e prático às suas informações 
financeiras, cadastrais e funcionais por meio de dispositivos móveis, como tablets e 
smartphones, ou pelo acesso web, a partir do site institucional da SECAD, como pode 
ser observado na Figura 9.  

 
 

 
Figura 9 - Portal do Servidor – Módulo SAEDE 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Desde modo, foi disponibilizado no Portal do Servidor o módulo do SAEDE, 
responsável por divulgar todas as informações inerentes à AEDE do servidor em estágio 
probatório, bem como todo histórico das atividades realizadas e mensagens recebidas no 
decorrer do processo avaliatório.  
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Figura 10 - Portal do Servidor - Processo Avaliatório e Contagem de Tempo 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

O Servidor poderá consultar as informações de seu processo de avaliação a 
qualquer momento através da funcionalidade denominada processo avaliatório, 
disponível no módulo SAEDE no portal do servidor. A Figura 10 apresenta um exemplo 
do processo avaliatório (à direita) e da contagem de tempo (à esquerda).  

No Processo Avaliatório é possível acompanhar todas as informações da AEDE, 
como as avaliações realizadas, recursos interpostos, comissões de avaliação, pareceres, 
mudanças de estados da etapa avaliativa, bem como o percentual de conclusão da 
AEDE. No exemplo a direita na Figura 10, consta 66% de progresso, pois foram 
concluídas duas de um total de 3 etapas avaliatórias, sendo que a última, a terceira, está 
em fase de avaliação.  

A Contagem de Tempo, à esquerda da figura 10, por sua vez, detalha todas as 
informações pertinentes a apuração da contagem do tempo de efetivo exercício do 
servidor avaliado. Esta funcionalidade apresenta todos os períodos apurados das etapas 
e o tempo total do processo avaliatório, além das ocorrências de afastamentos previstos 
na norma legal. 

 
 

6 Considerações finais 

 
A modernização da gestão pública estabeleceu às organizações, definições de 

melhores práticas de gestão, por meio de metas institucionais e individuais, a fim de 
alcançar o nível de excelência nos serviços prestados à sociedade. Neste cenário, a AD 
apresenta-se como um importante instrumento para o alcance dessas metas, por meio de 
métodos de medição de desempenho e acompanhamento dos resultados (ODELIUS; 
SANTOS, 2007). 

No governo do Tocantins, a AEDE foi instituída pela Lei n. 1.818 de 23 de 
agosto de 2007, Subseção IV, Artigo 20 (TOCANTINS, 2007) e regulamentada pelo 
Decreto n. 5.483 de 15 de agosto de 2016 (TOCANTINS, 2016), possui uma 
metodologia de avaliação baseada no método 360 graus (SNELL; BOHLANDER, 
2009) e formulários de avaliação baseados no método de avaliação escala gráfica 
(BERGAMINI; BERALDO, 1988).  

O objetivo geral desta pesquisa é propor melhorias no processo de Avaliação 
Especial de Desempenho dos servidores públicos do estado do Tocantins que estão em 
estágio probatório, visando o aprimoramento e a automatização do processo avaliatório 
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por meio do desenvolvimento e implantação do Sistema de Avaliação Especial de 
Desempenho do Estágio Probatório (SAEDE).  

O mapeamento de processos da AEDE permitiu que todo processo avaliatório 
seja realizado de forma online, sem a necessidade de impressão de formulários e 
documentos. Com isso houve uma redução significativa no custo de impressão de 
documentos e traslados de papéis entre órgãos e unidades de recursos humanos. Apenas 
como estimativa dessa redução, pode-se simular o seguinte cenário: No processo de 
avaliação anterior, para uma etapa avaliatória de um ano, para cada servidor avaliado 
era impresso aproximadamente 8 páginas de papel A4, distribuídos entre formulário de 
avaliação, notificações e recursos. Multiplicando-se esse quantitativo pelo número de 
servidores em estágio probatório, aproximadamente 3.000 (três mil servidores) obtêm-
se um total de 24.000 páginas impressas, gerando custo de impressão e energia. Toda 
essa quantidade de impressão de papéis, com o novo modelo de avaliação chega a zero, 
haja vista que o processo de avaliação é todo eletrônico e online. 

O sistema foi desenvolvido por meio de processos ágeis, tecnologias abertas e 
gratuitas, não gerando nenhum ônus com licenciamento de software ou ferramenta para 
o governo do Tocantins. Os profissionais envolvidos no projeto são servidores públicos, 
o que também não gerou nenhum custo adicional. 

As principais inovações disponibilizadas pelo sistema SAEDE foram: Um 
sistema de notificações para todos os atores envolvidos, avisos e acesso rápido às 
funcionalidades, design web responsivo que permite acesso por meio de qualquer 
dispositivo, integração com o sistema de recursos humanos e o portal de serviços do 
servidor.  

Os resultados obtidos pelo trabalho propiciaram o aprimoramento do processo 
de avaliação atual da AEDE, por meio da implantação de um processo simples, ágil e 
online. Somado a isso, a partir da implantação do sistema, será possível realizar a 
avaliação do servidor de forma rápida, segura e transparente. Com esses resultados, 
espera-se da AEDE a apresentação de resultados mais precisos em conformidade com o 
desempenho real das atividades laborais do servidor, viabilizando a definição de 
políticas de qualificação de pessoal, valorizando o servidor público a fim de promover, 
de forma mais eficiente, os serviços públicos prestados. 
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