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         AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR 
COMPETÊNCIAS 

 

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: 

Identificar o grau de capacitação e desenvolvimento de cada empregado para a 
realização das tarefas/atividades inerentes ao cargo; 

Identificar necessidades de treinamento para os empregados bem como, em que 
medida os programas de treinamento têm contribuído para a melhoria do 
desempenho da equipe; 

Possibilitar ao empregado entendimento, a identificação e a busca dos meios 
necessários ao seu desenvolvimento e crescimento na organização, através da 
sua participação e conhecimento dos resultados da avaliação; 

Proporcionar o aperfeiçoamento das relações interpessoais através da 
construção de uma relação honesta, entre lideranças e liderados, baseada numa 
cultura de troca de informações contínua, em que ambos possam falar livremente 
sobre o trabalho; 

Possibilitar a todos os empregados as mesmas condições e perspectivas de 
crescimento dentro da Empresa, sem perder de vista o planejamento do quadro 
de pessoal, através da criação e definição de regras claras, objetivas e 
transparentes; 

Definir o perfil requerido dos ocupantes dos cargos, remuneração e promoção, e 
também elaboração de planos de ação para desempenhos satisfatórios. 
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1.  APLICAÇÃO 

Esse procedimento aplica-se a todos da empresa e orienta os gestores e empregados 

nas etapas de avaliação de desempenho.  

2. ÁREAS ENVOLVIDAS 

A elaboração desse documento é de responsabilidade do setor de Recursos Humanos 

com o apoio do setor de Qualidade para a sua normatização.  

3. NORMAS DE REFERÊNCIA 

RDC 16/2013 de 28/03/2013 – Boas práticas de Fabricação de produtos médicos e 

produtos para diagnóstico de uso in vitro. 

Instrução normativa ANVISA/DC número 08 de 26/12/2013 – Boas práticas de 

fabricação de produtos para diagnostico de uso In Vitro aplicáveis às empresas que 

realizam as atividades de importação, distribuição e armazenamento.  

4. DEFINIÇÕES 

Desempenho- conjunto de características ou capacidades de comportamento e 

rendimento de um indivíduo, de uma organização ou grupo  em especial quando 

comparados com metas, requisitos ou expectativas previamente definidos. 

Competências –refere-se à posse, por parte de um indivíduo ou de uma organização, 

das características necessárias para se realizar uma determinada atividade. A 

competência integra as diversas dimensões humanas quando se trata de desenvolver 

uma atividade. A ação humana envolve o atendimento de necessidades, tais como 

desejos, emoções, tarefas de trabalho, alimentar-se, e isso incentiva a criação de 

conhecimentos e habilidades. 

Habilidades- É o que nós aprendemos e conseguimos identificar. Habilidade está 

ligada à competência, que é como vamos colocar em prática o que aprendemos. 

Desenvolvimento- processo de evolução, crescimento e mudança de um objeto, 

pessoa ou situação específica em determinadas condições. 
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Capacitação- o processo de assimilação de conhecimentos com o fim de realizar uma 

atividade.  

RH – Recursos Humanos. 

5. PROCEDIMENTOS 

5.1 Metodologia para Avaliação 

5.1.1  Construção das Avaliações de desempenho 

O setor de Recursos Humanos fará anualmente uma reunião com a Diretoria, com 

apoio do setor da Qualidade, após as definições estratégicas para o ano vigente 

(Missão, Visão, Valores e Metas de resultados estipulados), para o alinhamento das 

competências que serão avaliadas em toda a equipe da empresa. 

As competências após serem definidas deverão ser descritas no ANX.RH.003(1) 

Avaliação de Desempenho por competências. 

5.1.2  O Papel do Líder como avaliador  

O Gestor da área deverá mensurar objetivamente o desempenho e fornecer aos 

empregados feedbacks constantes e informações sobre a própria atuação 

reconhecendo os seus méritos que se destacam no dia-a-dia de trabalho, bem como 

as dificuldades e obstáculos encontrados, visando dar-lhes as oportunidades para 

ampliar seu campo de desafios, de forma que possam se aperfeiçoar sem diminuir sua 

independência e motivação para a realização do trabalho. Esse processo deverá 

sempre estar alinhado às competências essenciais da própria organização.  

5.1.3  Ficha de fatos e dados e processos de Feedback 

A prática do feedback, bem como ações preventivas e corretivas, também deverá 

acontecer ao longo do ano e não apenas no momento da avaliação formal e para a 

assertividade nos feedbacks o Gestor deverá realizar a fase de preparação, reunindo 

os dados e informações disponíveis a respeito dos empregados a serem avaliados, 
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considerando todo o período e evitando impressões momentâneas ou decorrentes de 

atos e atitudes isoladas, que não sejam representativas do desempenho do empregado 

como um todo.  

O ANX.RH.003(2) Ficha de Fatos e Dados deverá ser preenchida pelo Gestor da área 

sempre que ocorrer um fato positivo que mostra alguma das competências mapeadas 

já desenvolvidas ou algum fato que demonstra competências que precisam de atenção 

e desenvolvimento. Os feedbacks desses fatos e ocorrências deverão acontecer na 

rotina da equipe.  

Caso o feedback ou fato gerado necessite de alguma ação de desenvolvimento, o 

gestor deverá inseri-la no ANX.RH.003(3) Plano de Ação de Desempenho. Esses 

feedbacks de rotina deverão ocorrer 1 vez ao mês. O empregado avaliado também 

poderá solicitar feedbacks (através do e-mail) que achar pertinentes em relação ao seu 

trabalho para seu desenvolvimento e avaliação de desempenho formal. Além disso, 

dados de absenteísmo, advertências e demais situações que dizem respeito ao 

desempenho e capacitação do empregado que impactam no resultado do trabalho, 

deverão ser estudados antes da realização da avaliação formal. 

5.1.4  Avaliação de desempenho formal  

Ao final do período vigente da construção da planilha de fatos e dados, que será 

determinada pelo setor de Recursos Humanos, os Gestores de cada área deverão 

preencher as Avaliações de desempenho formais, atribuindo notas a cada competência 

de acordo com o levantamento feito no ANX.RH.003(2) Ficha de Fatos e Dados e 

feedbacks realizados durante o período.  

Após a construção do ANX.RH.003(1) Avaliação de Desempenho por competências os 

gestores deverão realizar reuniões formais com cada membro de sua equipe para 

feedback da avaliação e consenso de todos os resultados apresentados. Ao final da 

reunião em que ambas as partes concordam com todos os resultados, o avaliado 

receberá seu gráfico de desempenho e junto ao Gestor fará seu plano de ação de 

desenvolvimento. O setor de Recursos Humanos dará apoio em todo esse processo.  
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5.2 Avaliações de desempenho período de experiência  

Todo empregado deverá avaliar e ser avaliado no período inicial de experiência de 

acordo com o ANX.RH.003(4) Avaliação de desempenho do período de experiência – 

Gestor e o ANX.RH.003(5) Avaliação de desempenho do período de experiência - 

Empregado. A Avaliação determinará a efetivação do seu contrato de trabalho e as 

competências de desempenho já desenvolvidas e as que precisam de melhorias ao 

longo da sua trajetória. Poderá ser usada também para a construção de avaliação de 

desempenho formal como dado de acompanhamento. O setor de Recursos Humanos 

fará as solicitações de Avaliações de experiência de acordo com os prazos estipulados.  

5.2.1 Avaliação de desempenho período de experiência – Gestor 

x Empregado 

O gestor de cada área deverá preencher o ANX.RH.003(4) Avaliação de desempenho 

do período de experiência - Gestor até 60º dia a partir da contratação do empregado. 

O gestor dará uma nota para cada competência avaliada e fará o feedback formal para 

o empregado recém contratado.   

5.2.2 Avaliação de desempenho período de experiência – 

Empregado x empresa 

O empregado recém contratado deverá preencher no seu 45º dia de experiência 

ANX.RH.003(5) Avaliação de desempenho do período de experiência - Empregado em 

relação à sua visão quanto ao seu desempenho dentro da empresa no período vigente, 

suas percepções sobre a empresa, liderança, colegas de trabalho, adaptação, etc. 

Essa avaliação deverá ser solicitada pelo setor de Recursos Humanos que apoiará no 

processo de feedback entre empregado x gestor. 
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6. CONTROLE DE REGISTROS 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição 

ANX.RH.003(1) 
Avaliação de 
Desempenho 
por 
competências 

Pasta física no 
departamento 
de RH 

Acesso 
restrito 
aos 
gestores 
e RH 

Indexado por 
empregado e 
por ano 

No período de 
vigência do 
contrato de 
trabalho 

Picotar 

ANX.RH.003(2) 
Ficha de Fatos 
e Dados 

Pasta no 
servidor do RH 

Acesso 
restrito 
aos 
gestores 
e RH 

Indexado por 
empregado e 
por ano 

No período de 
vigência do 
contrato de 
trabalho 

Deletar 

ANX.RH.003(3) 
Plano de Ação 
de 
Desempenho 

Pasta no 
servidor do RH 

Acesso 
restrito 
aos 
gestores 
e RH 

Indexado por 
empregado e 
por ano 

No período de 
vigência do 
contrato de 
trabalho 

Deletar 

ANX.RH.003(4) 
Avaliação de 
desempenho 
do período de 
experiência - 
Gestor 

Pasta física no 
departamento 
de RH 

Acesso 
restrito 
aos 
gestores 
e RH 

Indexado por 
empregado e 
por ano 

No período de 
vigência do 
contrato de 
trabalho 

Deletar 

ANX.RH.003(5) 
Avaliação de 
desempenho 
do período de 
experiência - 
Empregado 

Pasta física no 
departamento 
de RH 

Acesso 
restrito 
aos 
gestores 
e RH 

Indexado por 
empregado e 
por ano 

No período de 
vigência do 
contrato de 
trabalho 

Deletar 

 

7. TABELA DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS 

 Atividade Responsável Entradas Saídas Recursos 

Aprovação do 

modelo de 

avaliação de 

desempenho 

Recursos 
Humanos 

Reunião com 
diretoria para 
alinhamento 

ANX.RH.003(1) 
Avaliação de 
Desempenho 

por 
competências 

Planejamento 
Estratégico 

Avaliação de 

desempenho 

anual 

Gestores 
ANX.RH.003(2) 
Ficha de Fatos 

e Dados 

ANX.RH.003(1) 
Avaliação de 
Desempenho 

por 
competências 

NA 
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Acompanhamento 

do Plano de Ação 
Gestores e 
RH 

ANX.RH.003(1) 
Avaliação de 
Desempenho 

por 
competências 

ANX.RH.003(3) 
Plano de Ação 

de 
Desempenho 

NA 

Avaliação de 

Desempenho do 

período de 

experiência 

Gestores 

Análise do 
desempenho 

do empregado 
nos 60 

primeiros dias 
de trabalho 

ANX.RH.003(4) 
Avaliação de 
desempenho 
do período de 
experiência - 

Gestor 

NA 

Avaliação de 

Desempenho do 

período de 

experiência 

Empregado 

Análise do 
desempenho 

do empregado 
nos 45 

primeiros dias 
de trabalho 

ANX.RH.003(5) 
Avaliação de 
desempenho 
do período de 
experiência - 
Empregado 

NA 

 

8. CONTROLE DE REVISÕES 

 

 

 

 

9. APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

 

 

Revisão N° Data Descrição da Revisão Responsável 

00 30/04/2019 Emissão do documento Nayara Sanches 

Data   Aprovado por 

30/04/2019 
  Antônio Marcos de Souza 

Rodrigues   
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10. ANEXOS 

10.1  ANX.RH.003(1) Avaliação de Desempenho por 

competências  
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10.2  ANX.RH.003(2) Ficha de Fatos e Dados 

 

10.3  ANX.RH.003(3) Plano de ação de Desempenho 
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10.4  ANX.RH.003(4) Avaliação de desempenho do 

período de experiência – Gestor 

 

10.5  ANX.RH.003(5) Avaliação de desempenho do 

período de experiência – Empregado 

 

 

 


