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COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS 

CHEFIA DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CICLO DE AVALIAÇÃO DE PARES E DE AUTOAVALIAÇÃO NO SISTEMA DE DESEMPENHO 

INDIVIDUAL (SDI) 

 

Conforme Boletim Informativo Número 45/2015 divulgado pela CGRH, informamos que, no período de 

03/07 a 07/08/2015, o Sistema de Desempenho Individual (SDI) estará disponível para a realização das 

etapas de Avaliação por Pares, Avaliação das Chefias (pelos servidores) e Autoavaliação. 

Veja, a seguir, as informações referentes às etapas de Avaliação por Pares, Avaliação das Chefias e 

Autoavaliação: 

 participam apenas os servidores que cumpriram o mínimo de 2/3 do ciclo avaliativo (243 dias) no 

exercício de suas atividades; 

 para avaliar pares e chefia imediata o servidor deve acessar o sistema pelo seguinte caminho: 

Intranet > SDI > Servidor > Avaliação > Avaliação por Pares, e proceder conforme orientado na 

apresentação realizada em cada unidade da CNEN; 

 a Avaliação por Pares requer a participação em um grupo constituído por, no mínimo, 3 (três) 

servidores; 

 somente após avaliar seus pares e sua chefia imediata o servidor poderá se autoavaliar; 

 para se autoavaliar o servidor deve acessar o sistema pelo seguinte caminho: Intranet > SDI > 

Servidor > Avaliação > Autoavaliação, e proceder conforme orientado na apresentação realizada 

em cada unidade da CNEN; 

 o servidor que não realizar a Avaliação por Pares, a Avaliação da Chefia e a Autoavaliação até 

07/08/2015 não receberá a pontuação correspondente às respectivas etapas, implicando, por 

conseguinte, na redução da parcela individual da GDACT; 

 lembramos que, caso o servidor não participe de grupo constituído por, no mímino, 3 (três) 

servidores, não haverá Avaliação por Pares. 

A seguir, informamos o cronograma das próximas etapas do 2° ciclo avaliativo: 

ETAPAS PERÍODO 

Avaliação por Pares, Avaliação das chefias pelos servidores 

e Autoavaliação 
03/07 a 07/08/2015 

Heteroavaliação (avaliação dos servidores pelas chefias) 10  a  21/08/2015 

Acesso ao Relatório de 

Desempenho Individual no SDI 
24/08/2015 

 

Atenciosamente, 

Letícia Magalhães Coelho 

Chefe da Seção Administrativa 

CNEN/LAPOC 


