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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 institucionais e contribuir para o 
desenvolvimento profissional dos servidores.

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

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

•  Propiciar a integração entre os subsistemas de gestão de pessoas: provimento e 
mobilidade, desenvolvimento, carreira e reconhecimento.

• Ser reconhecido como um mecanismo de estímulo à integração entre as 
necessidades e expectativas individuais e organizacionais, contribuindo para o 
alcance dos resultados.

•  Ampliar e consolidar uma cultura de desenvolvimento e meritocracia.

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 4 etapas de um ciclo:

 pactuar o que se espera do servidor para aquele ano 

em termos de desempenho (Competências e Resultados).

1. Acordo de Desempenho:

Por que se falar em e não só Avaliação 

de Desempenho?

 Gestão 

Quais são os  do modelo de Gestão do 

Desempenho por Competências? 

objetivos



2. Acompanhamento e Orientação:

3. Avaliação:

4. Desenvolvimento e Reconhecimento:

 a chefia e o servidor deverão manter um 

diálogo aberto e constante sobre cumprimento do acordo, corrigindo rumos 
quando necessário.

 avaliar as Competências do servidor, considerando o histórico do seu 

desempenho no ano.

 criar um plano de ações para o 

desenvolvimento e reconhecimento do servidor.

Avaliar

Acordar 

o Desempenho

Acompanhar 

e Orientar

Desenvolver e
Reconhecer

Ciclo de Gestão 

do Desempenho

Competência é a Contribuição Efetiva do servidor para o alcance dos resultados 
institucionais cada vez melhores, utilizando seus conhecimentos (saberes), 
habilidades (saber fazer) e atitudes (querer fazer), em seu contexto de trabalho.

A partir de 2012 os servidores serão avaliados pelas Competências Essenciais, ou 
seja, aquelas importantes para todos os servidores* do SISEMA, 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.

O que é Competência?



- Planeja o trabalho com foco nos projetos institucionais, estabelecendo prioridades para o cumprimento de 
prazos e metas.
- Atua de acordo com a missão, visão e valores, comprometendo-se com a identidade institucional.
- Adota uma postura educativa sobre as questões ambientais, buscando comprometimento e envolvimento da 
sociedade, parceiros e usuários.

Competência: Atuação Estratégica

Contribuições efetivas

Conhecimentos Habilidades Atitudes

- Acordo de Resultados
- Contexto da Instituição
- Estrutura organizacional e atribuições 
legais
- Mapa Estratégico
-Missão, Visão e Valores
- Normas e legislação pertinentes
- Planejamento Estratégico
- Processos de Trabalho
- Projetos Institucionais

- Administração do tempo
- Análise de situações e cenário
- Comunicação verbal
- Didática
- Planejamento
- Priorização de tarefas
- Visão de longo prazo/futuro
- Visão sistêmica

- Ser coerente
- Ser comprometido
- Ser confiável
- Ser imparcial
- Ser objetivo
- Ser observador

Quais Competências serão as  avaliadas no Sisema?
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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 avaliados, 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 do Sisema.



- Possui visão integrada do contexto ambiental, executando o seu trabalho com foco na sustentabilidade 
(equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a qualidade ambiental).
- Conhece as áreas do SISEMA e suas interfaces, atuando de forma alinhada para fortalecer a integração 
institucional.
- Compreende os processos internos, a fim de identificar os impactos de seu trabalho em outras áreas. 
- Conhece as interfaces do SISEMA com os demais órgãos e entidades, atuando de forma integrada para 
fortalecer as relações de parceria.

Conhecimentos Habilidades Atitudes

- Acordo de Resultados
- Contexto ambiental
- Contexto da instituição
- Contexto político 
- Contexto Socioeconômico
- Estrutura organizacional e atribuições 
legais
- Mapa Estratégico
- Missão, Visão e Valores
- Normas e legislações pertinentes
- Projetos Institucionais
- Planejamento estratégico 
- Serviços Prestados
- Relatório de Sustentabilidade

- Análise de situações e cenários
- Percepção do ambiente
- Raciocínio lógico estruturado
- Visão de longo prazo/futuro
- Visão sistêmica

- Ser integrador
- Ser observador
- Ser perceptivo

Competência: Visão Integrada

Contribuições efetivas

- Articula e negocia com atores internos e/ou externos, administrando conflitos para o alcance de melhores 
resultados.
- Comunica-se com assertividade e clareza, respeitando a diversidade de interesses e opiniões.
- Atua considerando os aspectos políticos e técnicos, ao se posicionar como integrante ou representante da 
instituição.

Conhecimentos Habilidades Atitudes

- Acordo de Resultados 
- Contexto da Instituição 
- Estrutura organizacional e atribuições 
legais
- Ferramentas de comunicação
- Fontes de Informação 
- Mapa Estratégico
- Missão, Visão e Valores
- Normas e Legislações pertinentes 
- Projetos Institucionais
- Relatório de Sustentabilidade

- Adaptabilidade/flexibilidade 
- Administração de conflitos
- Análise de situações e cenários
- Comunicação escrita
- Comunicação verbal
- Influencia/Persuasão
- Negociação
- Saber ouvir
- Visão sistêmica
- Relacionamento Interpessoal 

- Respeito à diversidade
- Ser assertivo
- Ser coerente
- Ser conciliador 
- Ser cordial
- Ser ético 
- Ser impessoal
- Ser oportuno

Competência: Articulação Institucional

Contribuições efetivas



- Apresenta postura crítica construtiva ao propor ideias e melhorias, identificando oportunidades para o 
alcance dos resultados.
- Propõe soluções e alternativas adequadas ao identificar problemas nas situações de trabalho.
- Demonstra flexibilidade e adaptabilidade para lidar com mudanças e situações inesperadas em seu contexto 
de trabalho.
- Envolve-se com os processos de mudança, contribuindo para uma implementação efetiva.

Conhecimentos Habilidades Atitudes

- Acordo de resultados
- Contexto da instituição
- Ferramentas de autoaprendizagem 
- Ferramentas de pesquisa
- Mapa estratégico
- Missão, Visão e Valores
- Normas e legislações pertinentes
- Processos de trabalho
- Tecnologias da informação

- Adaptabilidade /flexibilidade
- Assumir riscos
- Criatividade
- Identificação de riscos
- Percepção do ambiente
- Raciocínio lógico e estruturado 
- Solução de problemas 
- Versatilidade 
- Visão Sistêmica
- Visão de longo prazo/futuro

- Ser assertivo
- Ser atento a detalhes
- Ser audacioso
- Ser descomplicado
- Ser empreendedor
- Ser investigativo/curioso 
- Ser oportuno
- Ser otimista 
- Ser perceptivo 
- Ser propenso a desafios
- Ser proativo 
- Ser receptivo

Competência: Comportamento Inovador

Contribuições efetivas

- Compartilha informações e conhecimentos com a equipe e outras áreas  para o alcance de melhores 
resultados.
- Reconhece a importância do seu papel na equipe, atuando de forma integrada para o alcance dos objetivos 
comuns.
- Colabora com o trabalho da equipe e de outras áreas, contribuindo para a melhoria do desempenho 
institucional.
- Relaciona-se com a equipe respeitando as diversidades, contribuindo para melhoria do ambiente de trabalho. 

Conhecimentos Habilidades Atitudes

- Acordo de Resultados 
- Contexto da Instituição
- Conhecimento técnico da área de 
atuação
- Estrutura organizacional
- Ferramentas de compartilhamento do 
conhecimento
- Mapa Estratégico 
- Normas e legislações pertinentes
- Processos de Trabalho

- Adaptabilidade/flexibilidade
- Comunicação escrita
- Comunicação Verbal
- Multifuncionalidade
- Negociação
- Percepção do ambiente
- Relacionamento Interpessoal
- Saber ouvir 
- Versatilidade

- Respeito a diversidade
- Ser aberto a criticas
- Ser colaborador
- Ser cordial 
- Ser descomplicado
- Ser empático
- Ser integrador
- Ser objetivo
- Ser oportuno
- Ser participativo
- Ser profissional
- Ter autocontrole

Competência: Trabalho em Equipe

Contribuições efetivas



O que muda  em termos práticos?

- Compromete-se com o trabalho e com a instituição, realizando as atividades com qualidade e tempestividade.
- Assume atribuições e desafios propostos, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais.
- Aprimora-se continuamente, buscando novos conhecimentos e boas práticas, aplicando-os em sua área de 
atuação.

Conhecimentos Habilidades Atitudes

- Acordo de  Resultados
- Código de Ética
- Estatuto do Servidor
- Mapa Estratégico
- Missão, Visão e Valores
- Normas e legislações da área de 
atuação
- Processos de Trabalho
- Projetos Institucionais

- Administração do  tempo
-  Agilidade
- Multifuncionalidade
- Organização
- Planejamento Profissional
- Saber lidar com desafio
- Saber lidar com frustração/ 
sucesso

- Ser comprometido
- Ser ético
- Ser impessoal 
- Ser motivado
- Ser otimista
- Ser prestativo
- Ser proativo
- Ser responsável

Competência: Comportamento Profissional

Contribuições efetivas

O novo modelo de Gestão do Desempenho traz uma série de inovações em 
instrumentos atualmente utilizados. 

Os principais impactos foram nos critérios usados para a avaliação dos servidores, na 
escala pela qual os servidores serão avaliados e no PGDI, 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.

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/função a ser exercido. Veja a seguir a escala que será adotada: 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Item com atendimento muito abaixo do acordado Item com atendimento 
abaixo do acordado

Item com atendimento próximo 
do acordado

Item 
atendido 

plenamente



Item com atendimento  do acordado

Não entregou o que era esperado e ficou muito abaixo dos padrões de 
desempenho, considerando a sua experiência profissional e contexto de 
trabalho/função. Requer desenvolvimento prioritário e urgente.

muito abaixo

Item com atendimento   do acordado

Não entregou o que era esperado e ficou abaixo dos padrões de desempenho, 
considerando a sua experiência profissional e contexto de trabalho/função. 
Requer desenvolvimento prioritário.

abaixo

Item com atendimento  do acordado

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

próximo

Item  plenamente

Entregou totalmente o que era esperado e atendeu aos padrões de 
desempenho, considerando a sua experiência profissional e contexto de 
trabalho/função.

atendido

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 contexto 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. 

Acordar 
o Desempenho

Avaliar

Acompanhar 

e Orientar

Desenvolver e
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Ciclo de Gestão 
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• Acompanhar e orientar o servidor ao 
longo do ciclo, cumprindo no mínimo dois 
a c o m p a n h a m e n t o s  f o r m a i s ,  q u e  
implicam o registro dos acontecimentos 
que impactaram positivamente e/ou 
negativamente em seu desempenho e 

?Os servidores deverão ter participação ativa no preenchimento do PGDI e nos 
acompanhamentos.

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 
atribuidas à suas Contribuições Efetivas, conforme tabela apresentada a seguir.

Acompanhar 
e Orientar

Avaliar

Acordar 

o Desempenho

Desenvolver e
Reconhecer

Ciclo de Gestão 

do Desempenho

Acordar 

o Desempenho

Acompanhar 

e Orientar

Desenvolver e
Reconhecer

Ciclo de Gestão 

do Desempenho

orientá-lo para melhorias.

Avaliar

Orientação Estratégica

Contribuições 
efetivas

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

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

Nota da
Competência

Escala

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 resulta-
    dos, comprometendo-se com o
    cumprimento das metas, prazos*
    e procedimentos necessários.

     
  

+  

60
40+ 

90
100+ 

:    4

72,5

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



Competência 1

Competência 2

Competência 3

Competência 4

Contribuição Efetiva 1

Contribuição Efetiva 2

Contribuição Efetiva N

Contribuição Efetiva 1

Contribuição Efetiva 2

Contribuição Efetiva N

Contribuição Efetiva 1

Contribuição Efetiva 2

Contribuição Efetiva N

Contribuição Efetiva 1

Contribuição Efetiva 2

Nota da
Competência

Nota da
Competência

Nota da
Competência

Nota da
Competência

Nota Final da
Avaliação de

Competências

Contribuição Efetiva N

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

No momento da avaliação, o PGDI deverá ser consultado para fornecer mais 
informações sobre o desempenho do servidor.

Qual a importância da Gestão do Desempenho para 
a Instituição?

• Alinha os perfis profissionais às necessidades estratégicas, operacionais e aos 
valores organizacionais. 

• 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 alcance dos objetivos da 
Secretaria.

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

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



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

• Possibilita o 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.



Glossário das Habilidades

•Adaptabilidade /flexibilidade: Adaptar-se, adequar-se e ajustar-se conforme o 
contexto.

•Administração de conflitos: Escolher e implementar estratégias mais adequadas 
para lidar com cada tipo de situação conflituosa, buscando harmonia, união e acordo 
entre as partes.

•Administração do  tempo: Planejar o trabalho, estabelecendo objetivos, 
prioridades e definindo planos de ação para atender às demandas dentro do prazo 
estabelecido.

•Agilidade: Ser rápido na realização das atividades.

•Análise de situações e cenários: Examinar, refletir, avaliar e correlacionar situações 
e diferentes contextos.

•Assumir riscos: Assumir a responsabilidade da probabilidade de ocorrência de um 
evento desfavorável.

•Comunicação escrita: Compreender e transmitir informações escritas e redigir 
textos de forma lógica e clara, utilizando a linguagem adequada e as regras da língua 
portuguesa ou outras.

•Comunicação verbal: Transmitir informações, verbalizando o conteúdo de forma 
articulada, clara e coerente com as regras da língua portuguesa ou outras.

•Criatividade: Criação de planos, processos, recursos, produtos e rotinas, que sejam 
aplicáveis, gerando impacto e otimização na execução das atividades de trabalho.

•Didática: Orientar a aprendizagem, ensinar e tornar o ensino eficiente e eficaz

•Identificação de riscos: Identificar os riscos iminentes que possam comprometer o 
bom andamento das atividades.

•Influencia/Persuasão: Usar argumentos consistentes para convencer, afirmar 
valores ou construir consenso nas discussões e debates de ideias, levando as 
pessoas a pensar e/ou agir de forma diferente.



•Multifuncionalidade: Desenvolver e lidar com diversas tarefas simultaneamente.

•Negociação: Articular informações e interesses para conseguir um acordo que 
satisfaça às partes envolvidas, mesmo quando existem aspectos compartilhados e 
opostos.

•Organização: Dispor em ordem ou classificar informações, conhecimentos, 
documentos, objetos e atividades, obedecendo a padrões e garantindo sua 
funcionalidade de maneira ordenada.

•Percepção do ambiente: Estar atento ao que acontece à sua volta, assimilando e 
compreendendo as peculiaridades das situações no ambiente no qual está inserido.

•Planejamento: Capacidade de determinar, em função dos objetivos estabelecidos, 
planos e programas, definindo o que fazer, como fazer, os recursos necessários, 
prazos, equipe, critérios de acompanhamento, controle e ações contingenciais.

•Planejamento Profissional: Definir uma meta profissional, traçando um plano para 
desenvolvimento da carreira com estratégias para o alcance dos objetivos.

•Priorização de tarefas: Estabelecer a ordem de realização das tarefas, 
considerando o contexto, a urgência e o impacto/ importância para os resultados.

•Raciocínio lógico e estruturado: Apresentar encadeamento lógico das ideias 
utilizando-se de dedução e racionalidade.

•Relacionamento Interpessoal: Relacionar-se estabelecendo bom convívio com as 
pessoas, independentemente do nível hierárquico, profissional ou social,  
demonstrando respeito às individualidades. 

•Saber lidar com desafio: Estar disposto a ultrapassar limites e superar obstáculos a 
fim de atingir um determinado objetivo.

•Saber lidar com frustração/ sucesso: Manter seu posicionamento e conduta 
independente de situações de frustações ou sucesso, administrando suas ações e 
emoções diante destes contextos.

•Saber ouvir: Direcionar a atenção para compreender as informações explícitas e 
implícitas no discurso do outro.

•Solução de problemas: Resolver de forma efetiva e articulada, as situações simples 



ou complexas, rotineiras ou inesperadas de seu trabalho. 

•Versatilidade: Desempenhar atividades diversas entre si, adaptando-se a 
diferentes contextos e circunstâncias impostas pelo meio em que atua.

•Visão de longo prazo/futuro: Vislumbra implicações para o futuro ao agir e tomar 
decisões.

•Visão sistêmica: Possuir visão do todo, possibilitando interrelações entre as 

•Respeito a diversidade: Respeitar as diferenças no contexto de trabalho, lidando 
com diversidades de opiniões, sexo, raças, crenças e dentre outros.

•Ser aberto a criticas: Aceitar críticas profissionais de maneira construtiva, sem se 
sentir ofendido.

•Ser assertivo: Responder ou expressar-se de maneira objetiva e coerente, 
abordando diretamente o(s) ponto(s) principal(is).

•Ser atento a detalhes: Ser focado, cauteloso e atento quanto aos detalhes.

•Ser audacioso: Assumir risco de forma ousada e segura mediante análise do 
contexto, na busca do alcance de melhores resultados.

•Ser coerente: Atuar de acordo com o seu discurso, mantendo a harmonia entre o 
agir e pensar.

•Ser colaborador: Auxiliar, ajudar e cooperar na realização de atividades.

•Ser comprometido: Empenhar-se na execução de suas atividades, engajando-se 
em relação aos resultados.

•Ser conciliador: Mostrar-se disposto a conciliar ânimos e opiniões, buscando a 
harmonia, união e acordo entre as partes.

•Ser confiável: Transmitir ao outro credibilidade e segurança.

Glossário das Atitudes



•Ser cordial: Ser gentil, delicado e agradável no trato com outras pessoas.

•Ser descomplicado: Tornar simples a realização de uma atividade ou a solução de 
um problema.

•Ser empático: Colocar-se no lugar do outro.

•Ser empreendedor: Detectar e explorar uma oportunidade, sendo ousado para o 
alcance de resultados.

•Ser ético: Agir com integridade, respeitando os direitos e deveres de todos.

•Ser impessoal: Ser capaz de analisar questões e se posicionar diante de situações 
de forma neutra, sem se deixar levar por convicções pessoais.

•Ser integrador: Contribuir para a integração das atividades, áreas e/ou colegas de 
trabalho.

•Ser investigativo/curioso: Ter desejo por desvendar, saber, ver além das 
aparências, pesquisar, duvidar e examinar fatos.

•Ser motivado: Demonstrar entusiasmo, interesse e esforço ao executar suas 
atividades.

•Ser objetivo: Ser direto, simples e sintético na maneira de se expor.

•Ser observador: Perceber atentamente as pessoas, seus comportamentos e o 
ambiente que as cerca.

•Ser oportuno: Saber o melhor momento de agir e/ou expor opiniões, sendo 
conveniente e apropriado em suas manifestações.

•Ser otimista: Pensar e agir de forma positiva, vislumbrando pontos favoráveis 
mesmo em situações difíceis.

•Ser participativo: Ser atuante em reuniões, oficinas, seminários e outras 
atividades, contribuindo com o grupo/processo.

•Ser perceptivo: Estar atento a detalhes explícitos e implícitos do contexto em que 
está inserido.



•Ser prestativo: Estar disposto a servir e ajudar.

•Ser proativo: Perceber necessidades futuras e antecipar-se aos acontecimentos, 
realizando as atividades antes de ser cobrado ou que outro perceba a necessidade.

•Ser profissional: Estabelecer relações pautadas nas questões do trabalho, sem se 
deixar levar por aspectos pessoais.

•Ser propenso a desafios: Estar disposto a ultrapassar limites e superar obstáculos a 
fim de atingir um determinado objetivo.

•Ser receptivo: Estar aberto a novas ideias, pessoas e situações.

•Ter autocontrole: Apresentar atitude e resposta emocional adequadas frente à 
situações diversas, mesmo quando sob pressão.

Fim
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