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LEGENDA DE REPRESENTAÇÃO:





PRODUTO FINAL



INSUMOS

PRODUTO(S) INTERMEDIÁRIO(S)









AVALIAÇÃO





Relatório de Avaliação de Desempenho do servidor (CAD)
	Atos normativos pertinentes

Controle temporal das avaliações
	Dados do Mentorh
	Pessoal
	Recursos de informática

	Avaliação procedida pelo avaliador
	Plano de ação

Recurso do avaliado, se for o caso




Formulário de avaliação de desempenho do servidor remetido ao setor avaliador
			   +      
                            	                                                                                    







AVALIAÇÃO   (continuação)




Relatório de Avaliação do Servidor em Estágio Probatório (CAD)
	Atos normativos pertinentes

Controle temporal das avaliações e do Estágio Progabório
	Dados do Mentorh
	Pessoal
	Recursos de informática


Formulário de avaliação de servidor em estágio probatório remetido ao setor avaliador
	Avaliação procedida pelo avaliador
	Plano de ação

Recurso do avaliado, se for o caso
				                
									      		  
									                    
										   +         
										         						  
										              











CAPACITAÇÃO


Informação estratégica à Administração
(Relatórios Gerenciais);

	Dados advindos dos setores do TRT, mediante consulta
	Recursos de informática
	Pessoal


							
							
	Diretrizes da política de RH da Administração
	Informação orçamentária

Atos normativos que dispõe acerca das atribuições dos setores/ servidores
	Recursos de informática
	Pessoal
Levantamento informatizado das demandas dos setores do TRT
							
							
							
							
Critérios para escolha das ações de capacitação a serem implementadas
							
	Dados do Mentorh
	Currículos dos servidores

Controle individualizado (pasta-servidor)
				+			
Histórico informatizado de capacitação dos servidores
							
							
							
							
Plano Anual de Capacitação dos Servidores – PACS


CAPACITAÇÃO   (continuação)

Servidores contemplados com AQs concedidos em razão de Pós-Graduação

								

	Pessoal
	Recursos de informática

Atos normativos que dispõem acerca das atribuições dos setores/servidores/ funções



Histórico informatizado de capacitação dos servidores
	
		         +
				                              OU	
Servidores contemplados com AQs concedidos em razão de ações de treinamento 
							
							
							




CAPACITAÇÃO   (continuação)


Histórico informatizado de capacitação dos servidores

							
							
Servidores indicados pela DSRH para capacitação, seguindo o planejamento do PACS
							

Critérios de eleição de servidores a serem capacitados
				+							
	Informação gerencial (prioridades de RH)
	PACS

Atos normativos que dispõe acerca das atribuições dos servidores
Recursos de informática;
	Pessoal
	Informação orçamentária


																
											
											
											
											
											
											
											
											




CAPACITAÇÃO   (continuação)



					
Cursos promovidos (internos)
	PACS
	Recurso Orçamentário
	Auditório
	Material didático

Equipamentos de apoio, incluindo data-show e flipchart
	Pessoal
	Recursos de informática
	


Servidores treinados e/ou capacitados


										    +
								
			Cursos organizados/ assistidos (externos)
                            	                                                                                    
						




	CAPACITAÇÃO   (continuação)

															
	Dados do SIAFI
	Pessoal

Controle individualizado dos contratados e colaboradores
Recursos de informática
											
											
Cadastro informatizado de professores, instrutores e colaboradores
											
											
											
											
											
											



											
	Dados pertinentes aos cursos
	Pessoal

Recursos de informática, incluindo impressora e software adequados
											
											
Certificados expedidos
											
											
											
											
											
											
											
											
											

