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AVALIAÇÕES REALIZADAS PELO SUAP
Com a implantação do Sistema Uniﬁcado de Administração
Pública (SUAP) no IFSULDEMINAS as avaliações de estágio
probatório e de desempenho para progressão por mérito
passaram a ser realizadas em formato digital por meio do
módulo de avaliação disponibilizado pelo sistema,
proporcionando mais agilidade e eﬁciência à esses processos.
ESTÁGIO PROBATÓRIO
Ao ingressarem no serviço público federal, os servidores são submetidos a avaliações
periódicas. O cadastro dos períodos (interstícios das avaliações) no SUAP é feito pelos
setores de Gestão de Pessoas, no módulo “avaliações”. Nesse tipo de avaliação, os
servidores envolvidos são: o servidor avaliado, cheﬁa imediata e cheﬁa geral.
PROGRESSÃO POR MÉRITO
A cada período de 18 meses de efetivo exercício, os servidores
Técnico - Administrativos, são submetidos a avaliações para ﬁns de
progressão por mérito na carreira, e, obtendo nota suﬁciente, transpõe
o padrão de vencimento atual para o padrão de vencimento
imediatamente subsequente (iniciando no padrão de vencimento 1
podendo evoluir até o padrão de vencimento 16). O cadastro dos
períodos (interstícios das avaliações) no SUAP é feito pelos setores
de Gestão de Pessoas, no módulo “avaliações”. Nesse tipo de
avaliação, os servidores envolvidos são: servidor avaliado, membro de
equipe, subordinado (quando houver), cheﬁa imediata e cheﬁa geral.
➢ Quando uma avaliação de determinado período de estágio probatório ou
progressão por mérito, for cadastrada e liberada no sistema SUAP, você
receberá um e-mail automático do sistema, avisando que há avaliações a
serem realizadas.
➢ É seu papel concluir o preenchimento da avaliação o quanto antes e
assinar eletronicamente, utilizando a mesma senha de acesso ao SUAP.
➢ Sua assinatura eletrônica deve ser registrada na avaliação que o você
preencheu, e nas avaliações preenchidas e concluídas pelos demais
servidores identiﬁcados para avaliar aquele determinado período.
* As avaliações de progressão docente ainda não são realizadas no módulo de avaliações, mas são geradas por meio de
documentos no SUAP.
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