
                                                                                                                    

                                                                                                                 
 

 

Memorando Circular nº. 001/2016/DEMP/DGP/IFBA.  
Salvador, 30 de setembro de 2016.  

 

 

 

Aos servidores Técnico-Administrativos em Educação do IFBA. 

 

Assunto: 2ª Etapa da Avaliação de Desempenho do Ciclo Anual 2016. 

 

 

 

1. Comunicamos a todos os servidores ocupantes de cargos Técnico-Administrativos em 

Educação do IFBA que a 2ª Etapa da Avaliação de Desempenho do Ciclo Anual 2016, referente ao 

Programa de Gestão e Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação do 

Instituto Federal da Bahia – PROGED, ocorrerá no período de 01 a 31 de outubro de 2016.  

 

2. Ressaltamos que a avaliação de desempenho do servidor tem como propósito possibilitar 

aos avaliadores e aos avaliados uma reflexão sobre seus desempenhos profissionais no intuito de subsidiar 

as ações da Política de Gestão de Pessoas do IFBA. Neste sentido, o processo de avaliação de desempenho 

deve evitar o caráter subjetivo, focando nas metas pactuadas com o servidor e a equipe de trabalho, no 

cumprimento das normas legais e regulamentares e no desenvolvimento das competências do cargo 

ocupado. 

 

3. Vale lembrar que os responsáveis pela entrega das avaliações deverão fazê-la no prazo 

estipulado, do contrário estarão sujeitos às sanções previstas nos Arts. 35 a 37 do PROGED.  

 

4. Informamos ainda que os arquivos correspondentes aos formulários de avaliação serão 

enviados para o endereço eletrônico de cada servidor e também estarão disponíveis no Portal do IFBA.  

 

5. Após preenchimento dos formulários de avaliação, o servidor deverá imprimir o seu 

Relatório de Avaliação de Desempenho Individual, assiná-lo juntamente com a sua chefia imediata, 

digitalizá-lo e encaminhá-lo à Coordenação de Gestão de Desenvolvimento (COGED) através do Sistema 

Eletrônico de Informação (SEI), até o dia 31/10/2016. 

 

6. Para maiores informações, orientamos contatar diretamente com a COGED através do 

telefone (71) 3221-0312 ou pelo e-mail coged@ifba.edu.br. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

ANDRÉ DOS SANTOS ROCHA 

Chefe do Departamento de Desenvolvimento  

e Movimentação de Pessoal  

callto:(71)%203221-0312



