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Ao Senhor

Carlos Roberto dos Santos
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Assunto: Ofício FENASPS 13/2021 - Avaliação de desempenho em plena pandemia
de Covid-19.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o NUP
25000.038421/2021-77.

 

  

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício FENASPS 13/2021 sobre a manutenção do 11º ciclo de avaliação de
desempenho individual do Ministério da Saúde, cumpre-nos informar que esta
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas - CODEP/COGEP/SAA/SE/MS está ciente
do contexto e, por isso, tem envidado todos os esforços para que nenhum servidor, cedido
ou ativo, seja prejudicado.

Até o momento, não houve qualquer movimentação quanto à suspensão do 11º ciclo de
avaliação de desempenho individual pelo órgão central do SIPEC.

Ressalte-se que a suspensão do 10º ciclo só foi possível pelo caráter recente e cenário
desconhecido trazido pela pandemia da COVID-19 no início de 2020. A situação da
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pandemia não mudou, porém não há mais como alegar que o cenário é desconhecido.
Servidores e gestores estão há mais de um ano trabalhando, reorganizando processos de
trabalho e realizando entregas importantes dentro deste contexto.

Servidores que estão afastados das funções e não podem desempenhar as atividades
remotamente, não serão avaliados e terão as notas do último ciclo, em que foram
avaliados, repetidas, sem causar-lhes prejuízo. Para isso, todas as áreas de gestão de
pessoas do Ministério da Saúde estão trabalhando arduamente na atualização das
informações relativas ao código (0388) para que os servidores em exercício no MS, nesta
condição, tenham as notas automaticamente repetidas no sistema de avaliação de
desempenho individual (SAD) e os servidores cedidos sejam incluídos em banco de dados
específico para repetição dessa nota antes do envio do consolidado ao Ministério da
Economia.

Servidores que estão desempenhando suas funções presencial ou remotamente serão
avaliados normalmente.

Portanto, é sabido que a situação ainda é grave, mas os servidores e gestores estão
recebendo todo apoio para que o processo de avaliação ocorra de forma justa e respeitosa
para cada particularidade que o contexto impõe.

Esta Coordenação-Geral, segue à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que
porventura persistam.

Atenciosamente,

 

ADEMIR LAPA

Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Ademir Lapa, Coordenador(a)-Geral de
Gestão de Pessoas, em 31/03/2021, às 19:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º,
da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
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