Caros Colaboradores,
Iniciaremos neste mês de julho mais um processo de Avaliação de Desempenho. Assim
como em 2015, nossa avaliação é direcionada às principais competências necessárias para
exercer cada cargo e, por isso, a avaliação de desempenho é apenas dos funcionários. As
avaliações de desempenho dos estagiários serão realizadas em outro momento.
Para 2017, alinhando inovação em processo e tecnologia com a política de eliminação de
desperdício, a AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, em parceria com a empresa NativoSoft, será
em uma plataforma online desenvolvida somente para nossa escola.

Contaremos com as seguintes etapas e formulários:
De 28/07 a
06/08/2017

Período de autoavaliação de
desempenho e avaliação do(s) Líder(es).

De 07/08 a
20/09/2017

Período de Avaliação e Elaboração do
Plano de Desenvolvimento Individual.

O formulário de Autoavaliação é o que responderemos sobre a nossa visão do trabalho
que realizamos aqui. O formulário Como Vejo Meu Líder será respondido pelo colaborador
para avaliar seu(s) líder(es), ou seja, se o colaborador tiver mais de um líder, ele deverá
fazer uma avaliação para cada líder seu (por exemplo, a professora irá responder para a
coordenadora, para a orientadora e para a psicóloga). O formulário de Avaliação e Plano
de Desenvolvimento Individual serão respondidos pelas equipes de lideranças.
O acesso aos formulários será pela Área Do Colaborador no nosso site
www.escolaespacoeducar.com.br, em Solicitações OnLine e será redirecionado para o link
da plataforma virtual. Você usará o número do seu CPF como login e senha de acesso (a
senha deverá ser trocada no primeiro acesso).

Atenção
Os funcionários dos setores administrativos registrados com menos de 03 meses e os dos
setores pedagógicos com menos de 06 meses não precisarão responder e nem serão
avaliados neste ano de 2017.
Estamos disponíveis para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e também no
suporte ao preenchimento dos formulários. Lembramos que sua participação é
fundamental para que tenhamos um processo de avaliação mais assertivo.
Contamos com você!

Atenciosamente,
A DIREÇÃO e SETOR DE RH.

