


1  Verificação das Habilidades Técnicas

          Quando um servidor submetido a sua chefia se inscrever no 
Programa de  Gestão, você receberá uma notificação para 
preenchimento das Habilidades Técnicas do servidor pleiteante à 
adesão ao Programa de Gestão (PDG).

 A tabela de Habilidades Técnicas possui critérios taxativos 
previstos na Resolução CONSUP N.53/2022. Marque apenas as 
habilidades técnicas que você considera que o servidor possui. 
Habilidades  técnicas marcadas: servidor chefiado as possui. 
Habilidades técnicas não marcadas: servidor chefiado não as possui. 

 A verificação de Habilidades técnicas é dever da chefia imediata 
do servidor pleiteante ao Programa de Gestão e compõe a fase 
de inscrição para participação no PDG. Portanto, a verificação de 
habilidades técnicas é imperativa às chefias imediatas dos servidores 
pleiteantes ao PDG. 

 Após o envio NÃO será possível editar o preenchimento da tabela 
de habilidades. 
  Gestão de Pessoas > Programa de Gestão > Verificação de Habilidades



2 Pré-requisitos para realizar a avaliação de planos de 
trabalho:

  Ser chefe de setor ou ter histórico de função.

3 Autorização de planos Encaminhados:

  Acesse o SUAP pelo link: https://suap.ifba.edu.br.

  A lista de planos é acessada em Gestão de Pessoas > Programa 
de Gestão  > Acompanhamentos:
  

https://suap.ifba.edu.br. 
https://suap.ifba.edu.br/accounts/login/?next=/
https://suap.ifba.edu.br/accounts/login/?next=/


  Serão exibidos os planos nos setores onde o servidor é chefe de 
acordo com o status. 
  Ao clicar no botão “Detalhar” e visualizar o plano, a chefia pode 
adicionar novas atividades, que já terão o status “Autorizada”. Deve ser 
feita a autorização de todas as atividades e caso necessário pode ser 
adicionada alguma observação na autorização:

  Após a autorização das atividades, deve ser feita a autorização 
do plano, botão Ações -> Avaliar:
  



  Caso alguma atividade não seja autorizada o plano deve ser 
avaliado “Não Autorizado”, retornando para o servidor fazer a inclusão 
de novas atividades e encaminhar novamente.

4 Avaliação das Entregas:

  Após o servidor realizar a entrega das atividades a chefia deve 
fazer a avaliação:



  Deve ser uma nota de 0 a 10, sendo que atividade com nota 
inferior ou igual a 5,0 será considerada não entregue, a quantidade 
de horas homologadas e alguma observação caso seja necessário. 
Enquanto o servidor não finalizar o plano a chefia pode fazer a edição 
da avaliação.


