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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

OFÍCIO CIRCULAR Nº 18/2022/DAD/UFG

Processo nº 23070.068905/2022-72

Goiânia, 23 de dezembro de 2022.

 

À Reitoria, às Pró-Reitorias, às Secretarias, às Diretorias das Unidades Acadêmicas e de Órgãos
Administra�vos e Complementares da UFG, às Chefias de Unidades Acadêmicas Especiais, ao CEPAE, à
Diretoria da Regional Goiás e à UFCAT.

  

Assunto: Encaminhamento da INSTRUÇÃO NORMATIVA DAD/PROPESSOAS/UFG 001/2022
(Avaliação de Desempenho - AD 2022)

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.068905/2022-72.

 

Senhores(as) Dirigentes,

 

Encaminhamos para conhecimento a INSTRUÇÃO NORMATIVA DAD/PROPESSOAS/UFG
001, de 23 de dezembro de 2022, que fixa os critérios e prazos para Avaliação de Desempenho (AD) das
a�vidades desenvolvidas por servidores técnico-administra�vos e docentes em função administra�va
do ano de 2022.

 

Solicitamos que seja dada ampla divulgação às informações con�das neste O�cio Circular
aos servidores técnico-administra�vos e docentes em função administra�va na UFG, e atenção às
atualizações da AD que poderão ser publicadas no site da PROPESSOAS
(h�ps://www.propessoas.ufg.br/).

 

A realização da avaliação de desempenho seguirá as etapas abaixo, durante o período
informado, impreterivelmente. Pedimos para que não deixe para a úl�ma hora.

 

1. Nomeação das subcomissões. Período: 02/01/2023 a 17/02/2023

Os nomes dos representantes de cada unidade/órgão devem ser enviados, via formulário
do Google (h�ps://forms.gle/42R755gsVaj9PzSN9), até o dia 17/02/2023.

 

2. Cadastro das equipes de avaliação pelas subcomissões no SAD. Período: 18/02/2023 a
31/03/2023

As subcomissões deverão fazer levantamento dos servidores e equipes de avaliação em
suas unidades/órgãos e cadastrá-las no sistema SAD.



03/01/2023 14:29 SEI/UFG - 3422867 - OFÍCIO CIRCULAR

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3708249&infra_sistema=1… 2/3

 

3. Realização da avaliação de desempenho por todos os servidores técnico-
administra�vos e docentes em função administra�va da UFG. Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Todos os(as) servidores(as) técnico-administra�vos e docentes em função administra�va
da UFG deverão preencher os formulários disponibilizados no sistema SAD, dentro do período informado.

 

4. Liberação dos resultados da avaliação de desempenho. Período: 01/05/2023 a
06/05/2023

Os resultados das avaliações de desempenho dos servidores serão liberados e poderão ser
acessados via sistema SAD. Os resultados poderão ser salvos como PDF.

 

5. Interposição de recursos. Período: 08/05/2023 a 06/06/2023

Os servidores par�cipantes da avaliação de desempenho referente ao ano de 2022
poderão entrar com recurso em processo do �po “Pessoal: recurso de avaliação de desempenho” no SEI
durante esse período. A nota mínima na avaliação de desempenho para progredir por mérito é 5.

 

Em caso de dúvidas, estaremos à disposição por meio do e-mail: acompanha.dad@ufg.br.
Posteriores informações serão divulgadas no site da PROPESSOAS, ou através de e-mail ins�tucional.

 

 

Atenciosamente,

 

Prof. Dr. Sauli dos Santos Júnior
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

PROPESSOAS/UFG
 
 

Prof. Dr. Mauricio Donize� Pieterzack
Diretor de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas

DAD/PROPESSOAS/UFG
 

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Donize� Pieterzack, Diretor, em 23/12/2022, às
10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Sauli Dos Santos Junior, Pró-Reitor, em 23/12/2022, às
10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3422867 e
o código CRC AC5152AD.
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protocolo.cidarq@ufg.br   

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.068905/2022-72 SEI nº 3422867


