

RESOLUÇÃONº13,DE18DEMAIODE2020 



Estabelece, no âmbito da Fundação Escola
Nacional de Administração Pública – Enap, os
critérioseprocedimentosespecíficosdeavaliação
de desempenho individual e institucional e de
atribuição da Gratificação de Desempenho do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo –
GDPGPE e da Gratificação de Desempenho de
AtividadeFazendária–GDAFAZ. 


OPRESIDENTEDAFUNDAÇÃOESCOLANACIONALDEADMINISTRAÇÃOPÚBLICA-ENAP,nousode
suasatribuiçõesquelheconfereoEstatutoaprovadopeloDecreton°9.680,de2janeirode2019,e
CONSIDERANDO o que estabelece a Lei n° 11.357, de 19 deoutubrode2006,quedispõesobrea
criaçãodoPlanoGeraldeCargosdoPoderExecutivo–PGPE;aLein°11.784,de22desetembrode
2008, que trata da reestruturação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE; a Lei n°
11.907, de 2 de fevereiro de 2009, que, dentre outros, estruturou o Plano Especial de Cargos do
Ministério da Fazenda - PECFAZ;oDecreton°7.133,de19demarçode2010,queregulamentaos
critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de
desempenhoindividualeinstitucionaleopagamentodasgratificaçõesdedesempenho;aorientação
constante da Nota TécnicaSGDPn°9204/2019-MP,quetratadaadequaçãodosciclosdeavaliação
de desempenhoinstitucionaleindividualapósediçãodaMedidaProvisórian°870,de1dejaneiro
de 2019, convertida para Lei n° 13.844 de 18 de junho de 2019; e o processo SEI n°
04600.001103/2020-31,resolve: 

OCONSELHODIRETORDAFUNDAÇÃOESCOLANACIONALDEADMINISTRAÇÃOPÚBLICA-ENAP,no
usodesuasatribuiçõesquelheconfereoEstatutoaprovadopeloDecreton°9.680,de2janeirode
2019, e CONSIDERANDO o que estabelece a Lei n° 11.357, de19deoutubrode2006,quedispõe
sobre a criação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE; a Lei n° 11.784, de 22 de
setembrode2008,quetratadareestruturaçãodoPlanoGeraldeCargosdoPoderExecutivo–PGPE;
aLein°11.907,de2defevereirode2009,que,dentreoutros,estruturouoPlanoEspecialdeCargos
doMinistériodaFazenda-PECFAZ;oDecreton°7.133,de19demarçode2010,queregulamentaos
critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de
desempenhoindividualeinstitucionaleopagamentodasgratificaçõesdedesempenho;aorientação
constante da Nota TécnicaSGDPn°9204/2019-MP,quetratadaadequaçãodosciclosdeavaliação
de desempenhoinstitucionaleindividualapósediçãodaMedidaProvisórian°870,de1dejaneiro
de 2019, convertida para Lei n° 13.844 de 18 de junho de 2019; e o processo SEI n°
04600.001103/2020-31,resolve: (R
 edaçãodadapelaResoluçãon°17,de09dejulhode2020) 


Art.1° EstabeleceroscritérioseprocedimentosespecíficosdeAvaliaçãodeDesempenhoIndividual
e Institucional e de atribuição da Gratificação de DesempenhodoPlanoGeraldeCargosdoPoder
Executivo - GDPGPE, devida aos servidores do quadro de pessoal da Enap pertencentes ao Plano
Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE e da Gratificação de Desempenho de Atividade
Fazendária – GDAFAZ, devida aos servidores do quadrodepessoaldaEnappertencentesaoPlano
EspecialdeCargosdoMinistériodaFazenda-PECFAZ. 


CAPÍTULOI 
DOSCONCEITOSNORTEADORESDAAVALIAÇÃODEDESEMPENHO 

Art. 2° A avaliação de desempenho das gratificações GDPGPE e GDAFAZ consiste em um
monitoramento sistemático e contínuo da atuação individual do servidor, bem como da atuação
institucional da Escola, tendo como referência asmetasglobaisdaEnapeasmetasintermediárias
dasunidadesdeavaliação. 

Art.3° Asavaliaçõesdedesempenhoindividualeinstitucionalserãoutilizadascomoinstrumentode
gestão, com a identificação de aspectos dodesempenhoquepossamsermelhoradospormeiode
oportunidadesdecapacitaçãoeaperfeiçoamentoprofissional. 


CAPÍTULOII 
DOSCICLOSDEAVALIAÇÃO 

Art. 4° Osciclosdeavaliaçãodedesempenhoindividualeinstitucionalterãoduraçãode12(doze)
meses,sendoseuinícioem1°dejunhoeseutérminoem31demaiodoanosubsequente. 

Art.5° Asavaliaçõesserãoprocessadaseconsolidadasaolongodomêsdemaio,mêsquefinalizao
cicloavaliativoeosefeitosfinanceirosdurarãopor12(doze)mesesapartirde1°dejunho. 

Art.6° Osciclosdeavaliaçãodedesempenhodeverãosersucessivoseininterruptos. 

Art.7° Osciclosdeavaliaçãocompreenderãoasseguintesetapas: 
I–ElaboraçãodasmetasglobaispeloPresidentedaEnapepublicaçãonoDiárioOficialdaUniãoaté
odia31demaiodoanovigente; 
II-ElaboraçãodoPlanodeTrabalhopelaschefias; 
III-ElaboraçãodasmetasintermediáriaspelasUnidadesAvaliativasepublicaçãoemBoletimInterno
pelaCoordenação-GeraldeGestãodePessoas-CGPES; 
IV - Avaliação de meio de percursorealizadapelaschefiasmediataeimediataerepactuação,caso
necessário,entreo5°eo8°mêsdoperíodoavaliativo; 
V - Apuração do resultado final da avaliação de desempenho institucional (metas globais) pela
AssessoriadaPresidênciaaofinaldoperíodoavaliativoeencaminhamentoàCGPESparapublicação
doresultadonoDiárioOficial; 
VI–ApuraçãodoresultadodasmetasintermediáriasepublicaçãoemBoletimInterno; 

VII–Apuraçãodaavaliaçãodedesempenhoindividualpelopróprioavaliado,pelaschefiasimediata
emediataepelosdemaisintegrantesdaunidadedeavaliação; 
VIII - Consolidação dos resultados da avaliação, pela CGPES, antes do processamento da folha de
pagamentodomêsdejunho; 
IX-Interposiçãoderecurso; 
X-HomologaçãodoresultadodasavaliaçõespeloConselhoDiretor;e, 
XI-Publicaçãodoresultadofinalemboletiminterno. 
Parágrafoúnico.ParaosfinsdestaResolução,considera-sechefiaimediataoocupantedecargoem
comissão ou função de confiança, ou o responsável pela supervisão das equipes de trabalho, e
mediataodirigenteimediatamentesuperioraoprimeiro. 


CAPÍTULOIII 
DASUNIDADESDEAVALIAÇÃO 

Art. 8° São consideradas unidades de avaliaçãoaquelasconstantesdaestruturaorganizacionalda
EnapconformeAnexoI. 

Art. 9° Cabe aos titulares de cargo, em cada unidade de avaliação, a observância dos critérios e
procedimentosparaaavaliaçãodedesempenho,naUnidadepelaqualestiveremresponsáveis. 


CAPÍTULOIV 
DOSCRITÉRIOSENORMASGERAISDEAVALIAÇÃODAGDPGPEEDAGDAFAZ 

Art.10. AGDPGPEeaGDAFAZserãopagasobservadoolimitemáximodecempontoseomínimo
detrintapontosporservidor,respeitadaaseguintedistribuição: 
I-atévintepontosserãoatribuídosemfunçãodosresultadosobtidosnaavaliaçãodedesempenho
individual;e 
II-atéoitentapontosserãoatribuídosproporcionalmenteemfunçãodosresultadosalcançadosna
avaliaçãodedesempenhoinstitucional. 
Parágrafo único. O servidor que não realizar no prazoestabelecidoaautoavaliaçãodaGDPGPEou
GDAFAZ, somente receberá a devida gratificação após o processamento final da sua avaliação de
desempenhoindividual. 

Art. 11. Os valores a serem pagos a título de gratificação de desempenho serão calculados
multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e
institucional pelo valor do ponto estabelecido na Lei n° 11.357,de19deoutubrode2006,esuas
alterações,paraapercepçãodaGDPGPE,eaoAnexoCXXXVIIdaLein°11.907,de2defevereirode
2009,cujaredaçãofoidadapelaLein°13.324,de29dejulhode2016,paraapercepçãodaGDAFAZ,
considerandoonível,classeepadrãoemqueseencontraposicionadooservidor. 

Art.12. AsavaliaçõesserãorealizadasutilizandoosistemaAvaliEnap. 


Art. 13. Na ausência ou afastamento da chefia imediata, o substituto legal deverá realizar as
avaliaçõesindividuaiseintermediáriasdaUnidadeavaliativa. 
§ 1° Osubstitutodachefiaimediata,casorealizeaavaliaçãodosservidores,nãopoderáparticipar
daavaliaçãocomointegrantedaequipe. 
§ 2° Em caso de vacância do cargo ocupado pela chefia imediata, o dirigente imediatamente
superiorprocederáàavaliaçãodosservidoresquelheforemsubordinados. 

Art. 14. O servidor ativo que obtiver naavaliaçãodedesempenhoindividualpontuaçãoinferiora
50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima estabelecidaparaestaparcelaserásubmetidoa
processo de capacitação ou de análise da adequação funcional, conforme o caso, sob
responsabilidade da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, em articulação com a unidade de
lotaçãodoservidor. 
Parágrafo único. A análise deadequaçãofuncionalvisaidentificarascausasdosresultadosobtidos
naavaliaçãododesempenhoeservirdesubsídioparaaadoçãodemedidasquepossampropiciara
melhoriadodesempenhodoservidor. 

Art. 15. Aavaliaçãodedesempenhoindividualsomenteproduziráefeitosfinanceirosseoservidor
tiverpermanecidoemexercícionaunidadedeavaliaçãopor,nomínimo,doisterçosdeumperíodo
completodocicloavaliativo. 

Art. 16. O servidor que mudar de unidade durante o período avaliativo, deveráseravaliadopela
chefiaimediatadeondehouverpermanecidopormaiortempo. 
§ 1° Caso o servidor tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes unidades, a
avaliação será feita pela chefia imediata da unidade em que se encontrava no momento do
encerramentodoperíododeavaliação. 
§2° Emcasodemudançadeunidadedeavaliaçãooumudançadeatribuiçõeseresponsabilidades,
seránecessáriaumanovapactuaçãoparaestabelecerasmetasecompromissosindividuais. 

Art.17. OservidorefetivodoquadrodepessoaldaEnap,quandoinvestidoemfunçãodeconfiança
oucargoemcomissãodogrupodedireçãoeassessoramentosuperiores–DASouFCPE,perceberáa
respectivagratificaçãodedesempenhodaseguinteforma: 
I - investido em cargo em comissão DAS ou FCPE níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, perceberá a
respectivagratificaçãoconformeaavaliaçãodedesempenhoindividualeinstitucional;e 
II - investido em cargo de natureza especial ou cargo em comissão DAS ou FCPE níveis 6, 5,4ou
equivalentes, perceberá a respectiva gratificação de desempenho calculada com base no valor
máximodaparcelaindividual,somadoaoresultadodaavaliaçãoinstitucionaldociclo. 

Art.18. OtitulardecargoefetivointegrantedoquadrodepessoaldaEnap,quandonãoseencontrar
em exercício naEnap,ressalvadoodispostoemlegislaçãoespecífica,somentefarájusàrespectiva
gratificaçãodedesempenhoquando: 
I-cedidoparaoórgãosupervisordoPlanodeCarreiraouPlanodeCargosaquepertenceoservidor
ou para entidades a ele vinculadas, situação na qual perceberá a GDPGPE ouaGDAFAZcalculada
com base nas regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exercício no respectivo órgão ou na
entidadedelotação; 

II - requisitadoàPresidênciadaRepúblicaouVice-PresidênciadaRepúblicaouaindanashipóteses
de requisição previstas em lei, situação na qual perceberá a GDPGPE ou a GDAFAZ com basenas
regrasaplicáveiscomoseestivesseemefetivoexercícionaEnap;e 
III - cedido para órgãos ou entidades da União e investido em cargo de natureza especial, de
provimentoemcomissãoDASouFCPE6,5,4ouequivalente,perceberáaGDPGPEouaGDAFAZ,de
até100pontos,calculadacombasenoresultadodaavaliaçãoinstitucionaldaEnapeconsiderandoa
notamáximanaavaliaçãoindividual. 
§ 1° Aresponsabilidadepelaavaliaçãodedesempenhoindividualdosservidorestitularesdecargo
de provimentoefetivodoquadrodepessoaldaEnap,quandonãoseencontrarememexercíciona
Escola,édaprópriaEnap. 
§ 2° A CGPES encaminhará os formulários de avaliação aos órgãos e entidades de exercício dos
servidoresreferidosnocaput. 
§3° Osservidoresreferidosnocaputserãoavaliadospelachefiaimediata,unicamentepormeiodos
fatoreselencadosnoart.33,nãosendoavaliadospormeiodeautoavaliaçãoepelocumprimentode
metas. 

Art.19. Atéquesejaprocessadaaprimeiraavaliaçãodedesempenhoindividual,quevenhaasurtir
efeito financeiro, o servidor recém-nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornadode
licença sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos sem direito à percepção de
gratificaçãodedesempenho,nodecursodociclodeavaliação,receberáaGDPGPEouaGDAFAZno
valorcorrespondenteaoitentapontos. 

Art. 20. Em caso de afastamentos e licenças considerados pela Lei n° 8.112, de 1990, como de
efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção da gratificação de
desempenho, o servidor continuará percebendo a GDPGPE ou a GDAFAZcorrespondenteàúltima
pontuaçãoobtida,atéquesejaprocessadaasuaprimeiraavaliaçãoapósoretornodoafastamento
oulicença. 

Art. 21. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão, o titular de cargo de provimento efetivo
continuarápercebendoaGDPGPEouaGDAFAZcorrespondenteaoúltimovalorobtido,atéqueseja
processadaasuaprimeiraavaliaçãoapósaexoneração. 

CAPÍTULOV 
DAAVALIAÇÃODEDESEMPENHOINSTITUCIONALDAGDPGPEEGDAFAZ 

Art.22.Aavaliaçãodedesempenhoinstitucionaldivide-seemmetasglobaisemetasintermediárias.
§1° Asmetasglobais,referentesàavaliaçãodedesempenhodaEnap,serãodefinidasanualmente
pormeiodeResoluçãodoConselhoDiretordaEnap,publicadanoDiárioOficialdaUniãoatéodia
anterioraoiníciodecadacicloavaliativo. 
§ 2° As metas intermediárias, referentes à avaliação de desempenho institucional da unidadede
avaliação,serãopreviamenteacordadasentreseusintegranteseaschefiasimediataemediata,bem
comovalidadaspeloDiretoreCoordenador-Geraldaunidadeavaliativa. 
§ 3° Cada equipe de trabalho deverá estabelecer metas intermediárias em consonância com as
metasinstitucionaisglobais. 

§ 4° As metas intermediárias das unidades de avaliação deverão ser publicadas anualmente em
BoletimInterno,pormeiodeResoluçãodoConselhoDiretor. 
§ 5° As metas referidas nos parágrafos anteriores deverão ser objetivamente mensuráveis e
diretamente relacionadas às atividades-fim da Enap, levando-se em conta, no momento de sua
fixação,osíndicesalcançadosnosexercíciosanteriores. 
§ 6° As metas institucionais poderão ser revistas na hipótese de superveniência de fatores
imprevisíveisquetenhaminfluênciasignificativaediretanasuaconsecução. 

Art.23. AsmetasglobaisserãoelaboradasemensuradasemconsonânciacomoPlanoPlurianual-
PPA,aLeideDiretrizesOrçamentárias-LDOeaLeiOrçamentáriaAnual-LOA,podendoconsiderar
projetoseatividadesprioritáriasecondiçõesespeciaisdetrabalho. 

Art.24. Aavaliaçãodedesempenhoinstitucionalseráfeitaemumaescalade0(zero)a100(cem)
pontospercentuais,considerandooalcancedasmetasglobaleintermediárias. 

Art.25. Aapuraçãodoresultadofinaldaavaliaçãodedesempenhoinstitucional,ouseja,dasmetas
globaiseintermediárias,serácalculadamedianteaaferição: 
I-dopercentualdealcancedametaglobal; 
II - da média aritmética dos percentuais de alcance das metas intermediárias por unidade de
avaliação; 
III -damédiaaritméticadosresultadospercentuaisdasmetasintermediáriasdetodasasunidades
deavaliação; 
IV - da média aritmética dos resultados percentuais de alcance da meta global a que se refere o
incisoIedasmetasintermediáriasconstantesdoincisoIII. 
Parágrafo único. A nota máxima de 100 (cem) pontos percentuais alcançada na avaliação de
desempenho institucional equivale a 80 (oitenta) pontos para finsdepagamentodaGDPGPEeda
GDAFAZ. 

Art.26.ParafinsdecálculodosefeitosfinanceirosdaGDPGPEedaGDAFAZ,oresultadodaavaliação
institucionalserácorrelacionadocomasfaixasdefinidasabaixo: 
Percentual(%)  Pontos-GDPGPEeGDAFAZ 
<20 

38 

>20e<30 

44 

>30e<40 

50 

>40e<50 

56 

>50e<60 

62 

>60e<70 

68 

>70e<80 

74 

>80 

80 




Percentual(%)  Pontos-GDPGPEeGDAFAZ 
<20 

38 

>20e<30 

44 

>30e<40 

50 

>40e<50 

56 

>50e<60 

62 

>60e<70 

68 

>70e<80 

74 

>80 

80 



Art. 27. As metas de desempenho institucional e os resultados apurados em cada período serão
amplamentedivulgadospelaEnap. 

CAPÍTULOVI 
DOPLANODETRABALHODAGDPGPEEDAGDAFAZ 

Art.28. AsunidadesdeavaliaçãodeverãoelaborarosPlanosdeTrabalhopelodesdobramentodas
metas globais emmetasintermediáriasdasequipesdetrabalho,seguidasdasmetasindividuaisde
cadaservidor. 
Parágrafo único. Equipe de trabalho corresponde aos servidores que assumem, em conjunto, a
responsabilidadepelaconduçãodeumaoumaisaçõesdefinidasnoPlanodeTrabalho. 

Art. 29. As metas intermediárias e individuais deverão ser definidas por critérios objetivos e
previamenteacordadasentreoservidor,achefiaeosintegrantesdaequipedetrabalhonoiníciodo
ciclodeavaliação. 

Art. 30. As chefias mediata e imediata poderão preparar avaliações de meio percurso, quantas
julgaremnecessárias,comoobjetivodesubsidiarajustesnodesempenhodoservidoredaequipe. 
§1° ACGPESdisponibilizaráaavaliaçãodemeiodepercursoentreoquintoeoitavomesesdecada
cicloavaliativo. 
§2° Anotadaavaliaçãodemeiodepercurso,quandorealizada,nãoserácontabilizadaparafinsde
cálculodoresultadofinaldaavaliação. 


Art.31. OPlanodeTrabalhodeveráconter,nomínimo: 
I-asmetasintermediáriasdaunidade; 
II-asmetasdedesempenhoindividual; 
III-asmetasintermediáriasrepactuadas,seforocaso; 
IV-asmetasdedesempenhoindividualrepactuadas,seforocaso. 
§ 1° O Plano de Trabalho deverá abranger o conjunto dos servidoresemexercícionaunidadede
avaliação. 
§ 2° As metas individuais pactuadas devem ser objetivas, mensuráveis, adequadas ao perfil do
servidoreonúmero,preferencialmente,deveestarentreduaseseismetasparacadaservidor. 

CAPÍTULOVII 
DAAVALIAÇÃODEDESEMPENHOINDIVIDUALDAGDPGPEEGDAFAZ 

Art.32. Aavaliaçãodedesempenhoindividualécompostapormetasindividuaisefatoresdefinidos
noart.33. 

Art. 33. A apuração do desempenho individual resultará dapontuaçãoatribuídaaocumprimento
dasmetasindividuais,somadaapontuaçãoatribuídaaosseguintesfatoresmínimos: 
I – Produtividade no trabalho: Capacidade de organizar e executar o trabalho, de acordo com a
complexidade, metas, prioridades e prazos, com base nos recursos disponíveis e padrões
previamenteestabelecidosdequalidadeeeconomicidade; 
II–Conhecimentodemétodosetécnicas:Graudeconhecimentoteóricoepráticodasmetodologias,
processos, ferramentas e habilidades necessárias para o desenvolvimento das atribuições nas
equipesdetrabalho; 
III – Trabalho em equipe: Capacidade para colocar-se à disposição da equipe de trabalho,
contribuindo para o crescimento profissional da unidade, mantendo uma postura profissional,
participativaecolaboradora; 
IV–Comprometimentocomotrabalho:Capacidadedeenvolvimentocomasatividadespelasquaisé
responsável, demonstrandointeresseemcontribuir,efetivamente,paraaobtençãoderesultadose
paraocumprimentodosobjetivosinstitucionais; 
V – Cumprimento das normas e procedimentos de conduta: Observância às normas gerais da
estrutura e funcionamento da administraçãopúblicaeapresentaçãodecomportamentoadequado
aoserviçopúblicoeaospadrõeséticosdeconduta; 
VI – Qualidade técnica do trabalho: Capacidade de desenvolver suas atividades com o padrão de
qualidade requerida para o cargo, utilizando-se deinformaçõesdelegislações,manuaiseassuntos
correlatosàsatribuiçõesregimentais,afimdeaplicaroconhecimentoadquiridonastarefassobsua
responsabilidade; 
VII–Capacidadedeautodesenvolvimento:Capacidadedeampliarosconhecimentosemsuaáreade
atuação,buscando,continuamente,oaperfeiçoamentodoprópriotrabalhoparaocumprimentodos
objetivosinstitucionaisdaequipe; 
VIII–Capacidadedeiniciativa:Capacidadedeiniciaraçõeseapresentarideias,buscandoalternativas
parasituaçõesqueextrapolemosprocedimentosderotina; 
IX–RelacionamentoInterpessoal:Habilidadeparaatuarcomrespeitoemrelaçãoacolegasechefias,
contribuindoparaamanutençãodoclimanoambientedetrabalhoemníveissatisfatórios;e 

X–Flexibilidadeàsmudanças:Aptidãoparaoaprendizadodenovasatividades.Capacidadedeatuar
deformaefetivafrenteasituaçõesincertas. 

Art.34. Oresultadodaavaliaçãodedesempenhoindividualseráamédiaponderadadasavaliações
realizadaspelosdiferentesavaliadores,consideradososseguintespesos: 
I-pelopróprioavaliado,naproporçãode15%(quinzeporcento); 
II-pelosparesdaunidadedeavaliação,naproporçãode25%(vinteecincoporcento);e 
III-pelaschefiasimediataemediata,naproporçãode60%(sessentaporcento). 
§1° OsservidoresefetivosocupantesdecargosemcomissãoDASouFCPE3,2,1,serãoavaliadosna
formaprevistanocaput,diferenciando-seapenasoincisoII,ondeserãoconsideradosparesaequipe
detrabalhosubordinada,namesmaproporçãode25%(vinteecincoporcento). 
§ 2° A avaliação referida no inciso III compõe-se da avaliação do cumprimento das metas de
desempenho individual estabelecidas no Plano de Trabalho, a ser realizada apenas pela chefia
imediata,naproporçãode20%,edaavaliaçãoreferenteàpontuaçãoatribuídaaosfatoresdefinidos
noart.33,aserrealizadapelaschefiasimediataemediata,naproporçãode40%. 
§3° Oresultadoreferenteàavaliaçãofeitapelosparesdaunidadedeavaliaçãoseráobtidopormeio
demédiaaritmética. 

Art.35. Aavaliaçãodedesempenhoindividual,quecorrespondeaaté20(vinte)pontosdaGDPGPE
e da GDAFAZ, terá notasquevariamde0(zero)a100(cem),devendoser,parafinsdecálculodos
efeitos financeiros, correlacionar as notas finais da avaliação individual de cada servidor com as
faixasdefinidasabaixo: 

NotaFinal 

Pontos 

Até30 

6 

De31a40 

8 

De41a50 

10 

De51a60 

12 

De61a70 

14 

De71a80 

16 

De81a90 

18 

De91a100 

20 


Art.36. Naavaliaçãoentrepares,onúmeromínimodeavaliadoresserádetrêsservidores. 
Parágrafoúnico.Aavaliaçãoindividualdosservidoresquenãointegramequipedetrabalhoteráseus
percentuaisredistribuídosdaseguinteforma: 
I-27,5%(vinteeseteemeioporcento),correspondenteàautoavaliação;e 

II - 72,5% (setenta e dois e meio por cento), correspondente à avaliação pelas chefias imediatae
mediata.

CAPÍTULOVIII 
DOSRECURSOS 

Art. 37. O servidor poderá interpor pedido de reconsideração ao resultado da avaliação de
desempenho individual, comadevidajustificativa,emprimeirainstância,aoavaliador,noprazode
10(dez)dias,acontardaciênciadoresultadodaavaliaçãodedesempenhoindividual. 
§ 1° O pedido de reconsideração será apreciadonoprazode05(cinco)dias,contadosapartirdo
recebimentopelaschefiaimediataemediata. 
§2° AdecisãosobreopedidodereconsideraçãodeverásercomunicadaàCGPES,nomáximo,atéo
diaseguinteaodoencerramentodoprazo. 
§3° ACGPESdeverádarciênciaaoservidordadecisãodopedidodereconsideração,quedecidirá
sobreainterposiçãodenovorecurso,emúltimainstância,noprazodeaté10(dez)dias. 

Art. 38. Na hipótese de deferimento parcial ou indeferimento do pleito pelas chefias, o servidor
poderá interpor recurso à Comissão de Avaliações de Servidores - CAS, que julgará em última
instâncianoprazode10(dez)dias. 
Parágrafoúnico.Oservidorpoderádesistiraqualquermomentodorecursointerpostoindependente
dainstânciaemqueestejaopleito. 

Art.39. Nãoseráconsideradoorecursointerpostoforadoprazo. 

CAPÍTULOIX 
DACOMISSÃODEACOMPANHAMENTODAAVALIAÇÃODEDESEMPENHO-CAD.

Art. 40. CabeàComissãodeAcompanhamentodeAvaliaçãodeDesempenho-CAD,instituídapor
meio de Resolução, e sua composição designada por meio de Portaria, acompanhar as etapasdo
processodeavaliaçãodedesempenhoindividualeinstitucional,afimdemonitoraredarsuporteao
processoavaliativo. 

CAPÍTULOX 
DASDISPOSIÇÕESFINAIS 

Art. 41. Os servidores oriundos do Plano de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ,terãoas
notas da última pontuação individual e institucional repetidas de acordo com o último ciclo
avaliativo,realizadopeloextintoMinistériodaFazenda,atéquesejaprocessadooprimeirociclode
avaliaçãonostermosdestaresolução. 

Art.42. OseventuaiscasosomissosserãosubmetidosàdeliberaçãodaDiretoriadeGestãoInterna
daEnap. 

Art.43. Revoga-seaResoluçãoEnapn°23,de5dedezembrode2019. 


Art.44. EstaResoluçãoentraemvigornadatadepublicação. 


DIOGOG.R.COSTA 
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Gabinete 
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DiretoriadeGestãoInterna 

Coordenação-GeraldeGestãodePessoas 
CoordenaçãodeAcompanhamentoFuncional 
DivisãodeDesenvolvimentodePessoas 

Coordenação-GeraldeTecnologiadaInformação 
CoordenaçãodeInfraestruturaeGovernança 
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Governamental 
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Coordenação-GeraldePesquisa 
CoordenaçãodePesquisaeDesenvolvimento 

Coordenação-GeraldePós-GraduaçãoStrictoSensu 
CoordenaçãodePós-GraduaçãoStrictoSensu 

Coordenação-GeraldePósGraduaçãoLatoSensu 
CoordenaçãodeEspecialização 

Coordenação-GeraldeCiênciadeDados 
CoordenaçãodeProcessamentoeAnálisedeDados 
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Coordenação-GeraldeRecrutamento,Seleção,Formação
eCertificaçãodeCompetências 
CoordenaçãodeRecrutamento,Seleção,Formaçãoe
CertificaçãodeCompetências 

DiretoriadeEducaçãoContinuada 

CoordenaçãodeGabinete 

Coordenação-GeraldeEducaçãoàDistância 
CoordenaçãodeInovaçãoEducacional 

Coordenação-GeraldeProjetosdeCapacitação 

Coordenação-GeraldeEducaçãoTécnicoGerencial 
CoordenaçãodeEducaçãoTécnico-Gerencial 
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UnidadedeAvaliação 

Presidência 

Gabinete 

DiretoriaExecutiva 
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Coordenação-GeraldeGestãodePessoas 
CoordenaçãodeAdministraçãodePessoal 
DivisãodeAcompanhamentoFuncional 
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Coordenação-GeraldePesquisa 

Coordenação-GeraldePós-graduaçãoStrictoSensu 

Coordenação-GeraldeCiênciadeDados 


DiretoriadeInovação 

Coordenação-GeraldeInovação 
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