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 INTRODUÇÃO  

Sistema de Gestão do Desempenho SGD 

 Legislação do SGD 

 Integrantes do sistema 

 Competências avaliadas 

 Processos de avaliação 

 Tipos de processo  

 Tipos de avaliação 

 Considerações sobre o processo de Avaliação 

Formativa realizada pela OM no 1º semestre 



5 

DESENVOLVIMENTO             

Avaliações no 2º semestre 

Avaliação Externa 

Avaliação Lateral 

Orientações ao Avaliador 

Orientações para a Entrevista de Aprimoramento 

Realizando a avaliação 

Disponibilização dos resultados da avaliação aos avaliados 

Calendário de Avaliação 

 CONCLUSÃO    





 

O Sistema de Gestão do Desempenho (SGD), introduzido em 

2015 no contexto da Transformação do Exército, tem como 

finalidade auxiliar o gerenciamento do desempenho profissional 

de militares com base na avaliação de competências, com dois 

objetivos finalísticos: 
 

a. Aperfeiçoamento do desempenho profissional; e  

b. Subsidiar processos seletivos e de promoção do 

Exército. 

 

A capacidade de identificar e contribuir para desenvolver 

competências profissionais dos integrantes do SGD é resultado  

direto do trabalho dos avaliadores. A missão dos avaliadores é 

contribuir para um sistema de avaliação de competências 

confiável, formado por avaliações precisas, imparciais e justas.  
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DUAS FINALIDADES BÁSICAS 

 
MELHORIA DO DESEMPENHO 

PROFISSIONAL  

ASSESSORAR NOS PROCESSOS 
DECISÓRIOS 

Ferramenta para o exercício da Aç Cmdo 



• Atualização das Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão do 

Desempenho do Pessoal Militar do Exército (EB30-IR-60.007 – 2ª Edição) e 

das Normas para o Processamento das Avaliações do Sistema de Gestão do 

Desempenho (EB30-N-60.005 – 2ª Edição). 

 



 
 

1. Comandante do Exército 
Portaria Nº 1494-Cmt Ex, 11 DEZ 2014 

Aprova as Instruções Gerais para o Sistema de Gestão do Desempenho do Pessoal Militar do Exército (EB10-
IG-02.007) e dá outras providências. 

 

 2. Estado-Maior do Exército  
Portaria Nº 462-EME, de 31 OUT 2016 

Aprova a Diretriz para o Estágio de Aspirantes a Oficial egressos da Academia Militar das Agulhas Negras 
(EB20-D-01.036).  

 

3. Departamento-Geral do Pessoal  
Portaria Nº 174-DGP, de 17 AGO 2017 

Aprova as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão do Desempenho do Pessoal Militar do Exército 
(EB30-IR-60.007) e dá outras providências, 2ª edição. 

Portaria Nº 175-DGP, de 17 AGO 2017 

Aprova as Normas para o Processamento das Avaliações do Sistema de Gestão do Desempenho (EB30-N-
60.005) e dá outras providências, 2ª edição. 

Portaria Nº 184-DGP, de 31 AGO 2015 

Aprova a Diretriz para Avaliação do Desempenho do Aspirante-a-Oficial do Estágio de Instrução e Adaptação 
para Capelães Militares, no âmbito do Exército, e dá outras providências (EB30-D-60.001). 

Portaria Nº 206-DGP, de 4 NOV 2015 

Aprova as Normas para Requerimento de Análise de Ficha de Avaliação do Sistema de Gestão do 
Desempenho (EB30-N-60.027). 

  

4. D A Prom  
Portaria Nº 081-DAPROM, de 31 OUT 2016 

Aprova o Regimento Interno da Comissão de Análise de Ficha de Avaliação (EB30-RI-60.004) e dá 

outras providências. 

http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/01.-INSTRUES-GERAIS-PARA-O-SISTEMA-DE-GESTO-DE-DESEMPENHO-EB10-IG-02-007.22.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/01.-INSTRUES-GERAIS-PARA-O-SISTEMA-DE-GESTO-DE-DESEMPENHO-EB10-IG-02-007.22.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/01.-INSTRUES-GERAIS-PARA-O-SISTEMA-DE-GESTO-DE-DESEMPENHO-EB10-IG-02-007.22.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/01.-INSTRUES-GERAIS-PARA-O-SISTEMA-DE-GESTO-DE-DESEMPENHO-EB10-IG-02-007.22.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/01.-INSTRUES-GERAIS-PARA-O-SISTEMA-DE-GESTO-DE-DESEMPENHO-EB10-IG-02-007.22.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/DIRETRIZ_PARA_O_ESTGIO_DE_ASPIRANTES_A_OFICIAL_EGRESSOS_DA_AMAN_EB20-D-01.036.PDF
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/DIRETRIZ_PARA_O_ESTGIO_DE_ASPIRANTES_A_OFICIAL_EGRESSOS_DA_AMAN_EB20-D-01.036.PDF
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/DIRETRIZ_PARA_O_ESTGIO_DE_ASPIRANTES_A_OFICIAL_EGRESSOS_DA_AMAN_EB20-D-01.036.PDF
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/02.-INSTRUES-REGULADORAS-PARA-O-SISTEMA-DE-GESTO-DO-DESEMPENHO-EB30-IR-60.0073.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/02.-INSTRUES-REGULADORAS-PARA-O-SISTEMA-DE-GESTO-DO-DESEMPENHO-EB30-IR-60.0073.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/02.-INSTRUES-REGULADORAS-PARA-O-SISTEMA-DE-GESTO-DO-DESEMPENHO-EB30-IR-60.0073.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/03.-NORMAS-PARA-O-PROCESSAMENTO-DAS-AVALIAES-NO-SGD-EB30-N-60.0051.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/03.-NORMAS-PARA-O-PROCESSAMENTO-DAS-AVALIAES-NO-SGD-EB30-N-60.0051.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/03.-NORMAS-PARA-O-PROCESSAMENTO-DAS-AVALIAES-NO-SGD-EB30-N-60.0051.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/05.-DIRETRIZ-PARA-AVALIAO-DO-ASP-EIACAPELO-EB30-D-60.001.111.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/05.-DIRETRIZ-PARA-AVALIAO-DO-ASP-EIACAPELO-EB30-D-60.001.111.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/05.-DIRETRIZ-PARA-AVALIAO-DO-ASP-EIACAPELO-EB30-D-60.001.111.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/Port-206.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/Port-206.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/Port-206.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/REGIMENTO-INTERNO-DA-COMISSO-DE-ANLISE-DE-FICHAS-DE-AVALIAO-EB30-RI-60.004.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/REGIMENTO-INTERNO-DA-COMISSO-DE-ANLISE-DE-FICHAS-DE-AVALIAO-EB30-RI-60.004.pdf
http://daprom.dgp.eb.mil.br/files/REGIMENTO-INTERNO-DA-COMISSO-DE-ANLISE-DE-FICHAS-DE-AVALIAO-EB30-RI-60.004.pdf
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AVALIADO 
 Todos militares de carreira da ativa (3º Sgt a Cel). 

 

 AVALIADORES 
- Oficiais de carreira e Subtenentes 
- Of PTTC e Of Tmpr (+ 1 ano Sv no EB), a critério do Cmt, se 
estritamente necessário. 
 

HOMOLOGADOR 
Cmt/Ch ou Dir ou por delegação (Of Gen) 
 

GESTOR OM 
 
D A Prom 

INTEGRANTES DO SISTEMA 



 Camaradagem 

 Dedicação 

 Disciplina 

 Iniciativa 

 Integridade 

 Resistência Física 

 Responsabilidade 

 Técnico-Profissional 

· A gestão do desempenho se baseia na avaliação de 

vinte e seis competências, divididas em básicas e 

específicas. 

· Competências básicas: 
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 Autoaperfeiçoamento 

  Comunicação 

 Conhecimento Institucional 

 Coragem Moral 

 Criatividade 

 Cultura Geral 

 Direção e Controle 

Postura e Apresentação 

 Produtividade 

 Objetividade 

 Sociabilidade  

 Discrição 

 Estabilidade Emocional 

 Flexibilidade 

 Liderança 

 Persistência 

 Tato 

 Zelo 

· Competências específicas: 



 - Avaliação Formativa: destinada ao autoaperfeiçoamento. 

 - Avaliação Somativa: fornece subsídios para processos decisórios. 

 - O ambiente de avaliação pode ser Interno ou Externo à OM.  

 - Em relação ao tipo hierárquico, existem as avaliações: Vertical, 
Lateral, Asp Of e Escolar. 



Formativo Interno Vertical (FIV) 

Formativo Interno Vertical (FIA) 

Somativo Interno Vertical (SIV) 

Somativo Interno Lateral (SIL) 

Somativo Externo Vertical (SEV) 

Somativo de Aspirante-a-Oficial (SIA) 

Somativo Interno Escolar (SIE) 

· O SGD dispõe de vários processos de avaliação 



•Há vínculo direto de subordinação 

• Formativa e Somativa 

Avaliação Vertical 
Direta 

•Não há subordinação direta 

• Formativa e Somativa 

Avaliação Vertical 
Indireta 

•Entre militares do mesmo posto ou graduação 

• Somativa Avaliação Lateral 

•Avaliador não pertence à OM do avaliado 

• Somativa Avaliação Externa 

•Corpo Permanente realiza avaliação comum a todas OM 

•Corpo Discente (menos de seis meses) – avaliação da OM de origem 
e avaliação escolar 

•Corpo Discente (maior de seis meses) – somente avaliação escolar 

Avaliação Escolar 



• Resultados do processo de avaliação formativa da OM:  

 
• pontos positivos observados; 

 

• oportunidades de melhoria possíveis;  

 

• Observações sobre cumprimento de prazos, entrevistas, sobre o 

desempenho geral dos avaliados e a gestão para a melhoria do 

desempenho; 

 

• tendências na distribuição de pautas nas FA da avaliação formativa; e 

  

• cuidados para se evitar a incidência de erros de avaliação, principalmente 

de leniência, severidade e efeito de halo (generalização do desempenho do 

avaliado) na avaliação das competências. 

 







Direta 

Avaliação Vertical 
Interna   Indireta 

Avaliação Vertical 
Externa 

              Lateral 



Avaliação Vertical Direta 

Avaliação Interna 

Avaliação Lateral 

Avaliação Vertical Indireta 



Avaliadores de outra OM 

Avaliação Vertical Externa 
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3ª ETAPA 
Avl Somativa 

2ª ETAPA 

Avl Formativa 

1ª ETAPA 
Diagnóstico 

Pessoal 

Conhecer o  

Avaliado 

• Competências Básicas 

• Competências Específicas 

• Não pontuada 

• Avaliado com acesso à 
avaliação 

Melhorar o 
Desempenho 

Apoiar os 
processos 
decisórios 

• Competências Básicas 

• Competências Específicas 

• Pontuada 

• Avaliado com acesso à avaliação 
e registro de observações, para 
solução na cadeia de comando 

• Fichas de Diagnóstico Pessoal e 
Autoavaliação do Avaliado 

• Entrevistas 

• Observação do desempenho 



3ª ETAPA 

Avl Somativa 

2ª ETAPA 

Acompanhamento 

1ª ETAPA 
Vínculo  

Funcional 

Conhecer o  

Avaliado 

• Acompanhamento do 
desempenho  

• Não há Avaliação Formativa 

• Orientações, se for o caso 

Melhorar o 
Desempenho 

Apoiar os 
processos 
decisórios 

• Competências Básicas 

• Competências Específicas 

• Pontuada 

• Avaliado com acesso à avaliação 
e registro de observações, para 
análise do Homologador 

• Observação do desempenho 

• Entrevista facultativa 









· Estimula o desenvolvimento do espírito de camaradagem em um 

ambiente de estima e confiança e sem prejuízo do respeito mútuo, 

dentro dos Círculos Hierárquicos. 

 

· As avaliações laterais são importantes fontes de informações 

quando utilizadas dentro de um sentimento de espírito de equipe 

e visando a melhoria do desempenho profissional.  

 

· É fundamental a maturidade profissional dos envolvidos, 

realizando avaliações precisas e com base no real desempenho 

apresentado pelo avaliado, e não no grau de amizade ou 

comprometimento profissional entre ambos.  

 

· Trata-se de uma avaliação mais suscetível a erros de avaliação, 

pela situação muitas vezes de proximidade entre avaliadores e 

avaliados. 
 



· Avaliadores podem se sentir intimidados a avaliar pela 

possibilidade dos avaliados virem a conhecer os resultados da 

avaliação e, não correspondendo às expectativas, ocasionar 

ressentimentos entre pares.  

 

· O receio de haver prejuízos para o ambiente das relações 

profissionais pode induzir avaliadores a erros de avaliação, como 

combinação de resultados ou leniência. A imparcialidade deve 

prevalecer para uma correta avaliação. 

 

· Um dos objetivos primordiais do SGD que devem ser lembrados 

em uma avaliação lateral é o desenvolvimento profissional dos 

integrantes pela busca do autoaperfeiçoamento e pela melhoria do 

desempenho. 
 



Ações previstas Datas 

- Execução e envio ao Homologador das avaliações 

laterais de 3º Sgt e 2º Sgt 

       
De 1º a 15 JUL A  

- Execução e envio ao Homologador das avaliações 

laterais de 1º Sgt e S Ten 

       
De 21 a 31 JUL A  

- Execução e envio ao Homologador das avaliações 

laterais de 2º Ten e 1º Ten 

       
De 11 a 20 AGO A 

- Execução e envio ao Homologador das avaliações 

laterais de Cap 

       
De 1º a 10 SET A 

- Execução e envio ao Homologador das avaliações 

laterais de Maj, Ten Cel e Cel 

       
De 21 a 30 SET A   





O militar é avaliado por superior hierárquico que não 
serve na OM a que pertence. 













As ações do Avaliador têm grande importância para as 
pessoas e para a Instituição. 





Estudo da Legislação (IG e IR) 

Entrevistas com o Avaliado 

Acompanhamento do Desempenho (Registro de Observações) 

Contribuições para melhoria do desempenho do avaliado 

Preenchimento e envio das FA para Homologação 

Resolução de FA devolvida pelo Homologador 





· Deve ser realizada entre 1º JUN a 15 SET A, no início do 

período de observação da Avaliação Somativa, e tem 

como finalidade: 

· difundir as observações sobre a Avaliação Formativa 

realizada; 

· reforçar pontos positivos e identificar oportunidades 

de melhoria no desempenho; e 

· transmitir orientações para o próximo período de 

observação.  

Obrigatória para avaliadores do processo somativo 

interno vertical de avaliador com vínculo direto, 

facultativa para avaliadores de vínculo indireto e de OM 

externa (avaliadores externos) e inexistente na avaliação 

lateral. 



· A entrevista de Aprimoramento bem sucedida é 

fundamental para a melhoria do desempenho do 

avaliado. É importante ao avaliador: 
 

· apresentar suas impressões sobre o 

desempenho do avaliado até o momento, 

destacando os pontos positivos observados, 

quais objetivos foram alcançados e quais os 

próximos a serem alcançados, visando a 

avaliação somativa;  

 

· comentar sobre os critérios adotados para a 

avaliação das competências que tiveram destaque 

e as que apresentaram oportunidades de 

melhoria, se for o caso;  



· Buscar na entrevista a participação e colaboração 

ativa do avaliado no processo de avaliação; 
 

· Estimular a busca das melhores formas de aprimorar 

o desempenho do avaliado;  
 

· Reforçar as orientações quanto ao entendimento das 

competências a serem avaliadas e das pautas da 

avaliação conforme previstas em legislação; e 
 

· solucionar possíveis dúvidas quanto ao processo de 

avaliação, preparando o avaliado para o período de 

observação da avaliação somativa. 
 



· A avaliação somativa, realizada após a entrevista de 

aprimoramento, deve refletir o desempenho do avaliado 

diretamente observado pelo avaliador no período, de 

preferência apoiada em registros de observações precisas 

feitas de forma oportuna ao longo do ano. 





O passo a passo para a avaliação. 



Acesso ao SGD 



Acesso ao SGD 



Acesso ao SGD 



Acesso ao SGD 



Acesso ao SGD 



Acesso ao SGD 

Login do DGP 



Realizar a avaliação 



Realizar a avaliação 

Índice do avaliador 



Avaliando as competências do militar 



Adequado 

Avaliando o Desempenho Global 





 No preenchimento das FA, as competências básicas e específicas serão 

avaliadas por meio de pautas, discriminadas da seguinte maneira: 

  

I - “6” - Evidenciou desempenho sempre acima do esperado na 

competência; 

  

II - “5” - Evidenciou desempenho frequentemente acima do esperado na 

competência; 

  

III - “4” - Evidenciou desempenho algumas vezes acima do esperado na 

competência; 

  

IV - “3” - Evidenciou desempenho esperado na competência; 

  

V - “2” - Evidenciou desempenho algumas vezes abaixo do esperado na 

competência; e 

  

VI - “1” - Evidenciou desempenho frequentemente abaixo do esperado na 

competência. 
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 Leniência - avaliar com excessiva benevolência, atribuindo pauta 

situada em faixa de desempenho acima da efetivamente apresentada 

pelo Avaliado: 

  “Todos os sistemas de avaliação que permitem a leniência sem 

controle terminam por fenecer, pois, com o tempo, perdem sua 

capacidade de discriminar diferentes desempenhos. A leniência, 

portanto, interfere na fidedignidade dos dados do Sistema, diminuindo 

sua eficácia e trazendo prejuízos para a sua credibilidade. Diante de tal 

contexto, torna-se imperiosa a implementação de ações que coíbam e 

corrijam essas tendências indesejadas.” 



62 



63 





· O Desempenho Global (DG) deve retratar a percepção geral que 

o avaliador teve do desempenho profissional apresentado pelo 

avaliado no período de avaliação. 

 

· Avaliam o Desempenho Global: 

· todos os avaliadores diretos; e 

· avaliadores indiretos que avaliam todas as competências 

básicas e específicas obrigatórias do Posto/Graduação e 

cargo/função.  

 

·  Realizada após a avaliação somativa e antes do 

encaminhamento da FA ao Homologador. 

 

· Antes de  encaminhar a avaliação para a homologação, o 

avaliador poderá apresentar a FA ao avaliado e transmitir suas 

observações pessoais sobre o desempenho observado.  



· Após a avaliação de todas as competências selecionadas serem 

gravadas, o avaliador poderá avaliar o  DG. 

Avaliar o 
Desempenho 

Global 

Gravação das 
avaliações 



· Caso o avaliador faça a avaliação do DG em outra ocasião que 

não após a avaliação das competências, poderá fazê-lo pelo 

acesso disponível na FA do avaliado.  

Acesso à avaliação do 
DG 



· O avaliador tem as seguintes opções de avaliação do 

Desempenho Global do avaliado: 

 

· Superior; 
 

· Adequado; e 
 

· Oportunidade de melhoria. 

 

 

 

· Cabe ao Homologador a atribuição do DG Alto Desempenho, 

destinado aos oficiais e praças (30% para cada universo) que se 

destacaram pelos valores, relações interpessoais, capacidade de 

trabalho e produtividade, evidenciando em alto nível as 

competências avaliadas.  

 



· O avaliador vertical, após avaliar o DG, pode enviar a avaliação 

imediatamente para Homologação ou optar por deixar a avaliação 

disponível para revisão posterior.   

 

 

 

 

 

 

 

· O prazo para encaminhar a FA ao Homologador é de 10 de 

novembro do ano da avaliação.   



· O SGD disponibiliza aos avaliadores acesso ao Banco de 

Competências (BC) quando há alguma competência avaliada com 

a pauta máxima “6”.   

 

·O avaliador deve confirmar se considera pertinente a inclusão  da 

competência demonstrada pelo avaliado no período. 

 



· O avaliador deve selecionar a(s) competência(s) que deseja que 

sejam incluídas no BC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Deverá descrever de forma detalhada os fatos que justificaram a 

escolha. 

 



· O avaliador que optar pela inclusão de competências no BC 

poderá, após o procedimento de inclusão, enviar a avaliação ao 

Homologador normalmente.   

 





· O SGD permite ao avaliado o acesso ao resultado de suas 

avaliações. 

Acesso à Avaliação 



· O sucesso da gestão do desempenho está ligado à participação do 

avaliado no processo de melhoria do desempenho e em grande parte 

é estimulado pelo contexto e qualidade da relação interpessoal entre 

avaliador e avaliado.  

Disponibilização 

da Avaliação 



 

· Antes da FA ser disponibilizada, o avaliado é alertado para o prazo 

de 48 horas após a visualização da FA para, caso julgue necessário, 

se manifestar em relação às avaliações.  

 

Confirmação do 

avaliado 



· A visualização do resultado das avaliações é uma das 

funcionalidades do sistema que visa aumentar a participação do 

avaliado no processo de avaliação, estimulando o 

autoaperfeiçoamento e a melhoria do desempenho.  
 

· O avaliado pode registrar observações que julgue necessárias 

sobre o resultado da avaliação em alguma competência. 

Com caso de não haver 

observações, o avaliado  

clica em “Ciente” 

Acesso ao registro de 

observações do avaliado, 

caso discorde da avaliação. 



· As observações do avaliado serão feitas para cada competência.  

Clicar para salvar 

· O Homologador é responsável pela análise de todas as FA da 

OM que não conste como avaliador. 

 

· A análise de avaliações realizadas pelo Homologador é de 

responsabilidade da DA Prom.   



· O Homologador analisa a FA que apresentar 

observações do avaliado: manter ou desconsiderar 

parcial ou integralmente a FA, escolher outro avaliador 

ou devolver a avaliação ao próprio avaliador. 

 

· Em caso de devolução, o avaliador, ao acessar o SGD, 

irá visualizar um alerta com as  opções “Avaliar”, para 

nova avaliação, e “Ciente”, no caso do avaliador desejar 

confirmar a avaliação já realizada, sem alterações na 

avaliação. 



· Caso escolha a opção “Avaliar”, segue-se o seguinte 

procedimento:   

· Caso o avaliador decida avaliar novamente 



· O avaliador poderá, se quiser, registrar observações sobre a pauta 

revisada para a competência.  A seguir, poderá encaminhar a FA 

para Homologação.   





ATIVIDADE RESPONSÁVEL DATA 

Início do período de avaliação Todos 1° JAN A 

Designação do Gestor OM e estabelecimento 

das diretrizes para a realização da avaliação 
Cmt/Ch/Dir OM Até 31 JAN A 

Confecção da árvore de avaliação FIV Gestor OM Até 28 FEV A 

Divulgação da relação de avaliadores e 

avaliados 
Gestor OM e S1 Até10 MAR A 

Preenchimento da Ficha de Diagnóstico Pessoal 

e da Ficha de Autoavaliação 
Avaliado Até10 MAR A 

Realização da Entrevista Inicial com o(s) 

avaliado(s) diretos e indiretos 
Avaliador Vertical 

De 10 MAR a 31 MAIO 

A (exceto Asp) 

Realização, diretamente no SGD, das avaliações 

dos Asp oriundos da AMAN estagiários. 
Cmt/Ch/Dir OM Até 10 ABR A 



ATIVIDADE RESPONSÁVEL DATA 

Homologação e envio à DA Prom, diretamente 

no SGD, das FA dos Asp oriundos da AMAN 

estagiários (FIA e SIA). 

Cmt/Ch/Dir OM Até 10 MAIO A 

Execução das Avaliações Formativas e envio 

para Homologação 
Avaliador Vertical De 1º a 15 JUN A 

Homologação das Avaliações Formativas Homologador De 1º a 15 JUN A 

Confecção da árvore de avaliação dos processos 

de avaliação lateral (SIL) de oficiais e praças 
Gestor OM A partir de 1º JUN A 

Confecção da árvore de avaliação do SIV Gestor OM 15 JUN A 

Realização da Entrevista de Aprimoramento  Avaliador / Avaliado De 1ºJun a 15 SET A 

Impressão, assinatura e arquivamento do 

Relatório de Avaliação Formativa na OM 
Cmt/Ch/Dir OM e S1 Até 1º JUL A 



ATIVIDADE RESPONSÁVEL DATA 

Envio do processo FIV para a DA Prom (no 

sistema) 
Gestor OM  Até 2 JUL A 

Execução das Avaliações Laterais  Avaliador Lateral De 1º a 30 SET A 

Homologação da Avaliação Lateral  Homologador De 16 a 10 OUT A 

Execução das Avaliações Somativas e envio ao 

Homologador 
Avaliador Vertical 

De 11 OUT a 10 NOV 

A 

Disponibilização do Resultado da Avaliação 

Somativa (RAS) no SGD 
Avaliado Até 20 NOV A 

Registro de “considerações” ou “ciente” no 

Resultado da Avaliação Somativa (RAS) 
Avaliado Até 25 NOV A 

Resolução de pendências na Avaliação da OM Homologador Até 5 DEZ A 



ATIVIDADE RESPONSÁVEL DATA 

Homologação das Avaliações Somativas Homologador Até 15 DEZ A 

Disponibilização do Resultado da Avaliação 

Somativa Homologado 
Avaliado Até 20 DEZ A 

Final do período de avaliação Todos 22 DEZ A 

Disponibilização do Perfil de Desempenho 

(referente às avaliações do Ano A) - oficiais e 

praças 

DA Prom 31 MAR A+1 





http://daprom.dgp.eb.mil.br/
http://daprom.dgp.eb.mil.br/


O êxito do SGD  
depende do trabalho e do 

comprometimento de 
todos os seus integrantes. 
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