
Comissão Administrativa Permanente  
de Avaliação de Desempenho do Grupo 

Ocupacional Magistério Superior



Quem deve fazer?
• Docentes “estáveis, desde que tenham sido decorridos, pelo menos, 06 (seis) meses do

término do estágio probatório” (Decreto nº 39.710, de 14/08/2013). De acordo com
orientações da Secretaria de Administração (SAD), o(a) docente nesta situação, dentro do
período de realização da avaliação, contando-se do primeiro ao último dia, deverá realizar
a AD GOMS.

• Docentes cedidos ou à disposição devem observar normas específicas.

• Aos(Às) docentes que licenciados(as) ou afastados(as) por até 50% (cinquenta por cento)
do período avaliativo, deve realizar a aferição proporcional de todas as etapas da AD
(Portaria SAD nº 1.117, de 04/05/2016).

• Atenção! Aos(Às) docentes licenciados(as) ou afastados(as) por mais de 50% (cinquenta
por cento) do período avaliativo, não deverá realizar a aferição das etapas da AD, devendo
ser considerados(as) aptos(as), para fins de progressão horizontal ou vertical, sendo
atribuída a nota mínima (Portaria SAD nº 1.117, de 04/05/2016).

• Aos(Às) docentes readaptados será realizada a aferição de todas as etapas da AD (Portaria
conjunta SAD-UPE Nº 074, de 18/06/20): Autoavaliação, Avaliação da chefia) e RAD. Ao
responder o RAD o docente deve assinalar a condição de readaptado e anexar o
comprovante, sendo automaticamente atribuída a nota 6,5 (seis e meio).”



Avaliação de Desempenho - Etapas



Avaliação de Desempenho - Etapas



Autoavaliação
• Avaliação Comportamental

– Autoavaliação

– Avaliação da Chefia Imediata

• https://www.gestaododesempenho.pe.gov.br/

Mesma Senha do 
contracheque



Autoavaliação

Clica no ícone 



Autoavaliação

Seleciona AD GOMS  <ano>
(Avaliação de Desempenho do 
Grupo Ocupacional Magistério Superior)



Autoavaliação

- Clica em Realizar
- Responde ao questionário

Decreto específico para o GOMS
- Informativo.



Dúvida Frequente!!!

Esta Avaliação de Metas
NÃO é o RAD (antigo plano de metas) e
NÃO deve ser respondida



Autoavaliação
• Avaliações de anos anteriores podem ser 

visualizadas.



Autoavaliação

Basta escolher
o período e 
visualizar



Avaliação de Desempenho - Etapas



RAD

• Relatório de Atividades Docentes

– Substituiu o plano de metas desde 2016

– Deve ser acessado em:

– http://www.avaliacaodocente.upe.br/



RAD

Clica em Criar Acesso



RAD

• Preenche os campos



RAD

• Conferir dados pessoais

• Corrigir/Atualizar dados de e-mails

• Informar se há afastamento parcial ou total

– Parcial - docentes afastados até 06 (seis) meses do 
período avaliativo.

– Total - docentes afastados mais 06 (seis) meses do 
período avaliativo.

• Responder ao questionário



RAD

Clica em Acessar



RAD

Seleciona a situação de afastamento ou exercício

Em seguida clica em continuar



RAD – Afastamento Parcial

Insere Portaria de afastamento e informa número
de meses afastado



RAD – Afastamento Total

Insere Portaria de afastamento



RAD – Efetivo exercício ou afastamento 
parcial

• Responde ao questionário de cada dimensão

• A validação desta etapa cabe à direção da 
unidade



Informações Adicionais

http://servidor.upe.br/avaliacao/goms


