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PRODUTO
ECONOMICIDADE
EFICÁCIA
EFICIÊNCIA
EFETIVIDADE
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL (CAD)
O relatório de avaliação de desempenho funcional foi gerado ao menor custo (com menor qtde pessoal possível e em menor prazo)?
Todos os relatórios demandados no período foram feitos no prazo regulamentar? 
O relatório de avaliação de desempenho funcional foi gerado em conformidade com os parâmetros legais, fundamentadamente e com mínimo de retrabalho?
O relatório de avaliação de desempenho funcional contribui para: o aumento da produtividade do servidor; o desenvolvimento de sua capacidade profissional; o máximo aproveitamento de seu potencial; subsidia ações do RH; embasa promoções de servidores; contribui para indicação de servidores para o exercício de funções comissionadas; conta para habilitação à licença para capacitação?

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO (CAD)
O relatório de avaliação de desempenho de servidores em estágio probatório foi gerado ao menor custo (com menor qtde pessoal possível e em menor prazo)?
Todos os relatórios demandados no período foram feitos no prazo regulamentar?
O relatório de avaliação de desempenho de servidores em estágio probatório foi gerado em conformidade com os parâmetros legais, fundamentadamente e com mínimo de retrabalho?
O relatório de avaliação de desempenho de servidores em estágio probatório contribui para: o aumento da produtividade do servidor; o desenvolvimento de sua capacidade profissional; o máximo aproveitamento de seu potencial; subsidia ações do RH; promove avaliação dos servidores em estágio probatório; contribui para indicação de servidores para exercício de funções comissionadas; conta para habilitação à licença para capacitação?

PLANO ANUAL DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO – PACS 
O PACS considerou a economia de escala ao planejar as ações de capacitação, concentrando-as para o maior nº de servidores possível?
Foi feito o PACS para o exercício sob exame? Em caso positivo, isso se deu com antecedência suficiente para servir ao exercício inteiro?
Para um recurso orçamentário constante, houve maximização do nº de ações de treinamento/capacitação abrangidos no PACS?
O PACS serviu de guia planejado para a execução das ações de capacitação no exercício de referência? Foram realizadas ações estranhas ao PACS? Houve ações programadas não realizadas? Em caso positivo, em que proporção? 

CURSOS PROMOVIDOS
Os cursos foram contratados ao menor custo de hora/aula?
O nº de cursos promovidos cumpriu a meta estabelecida?
Para o recurso orçamentário constante (2005 – 2006), houve maximização do nº de cursos promovidos, mantendo ou aumentando a relação de nº de horas/aula / curso?

Os temas abrangidos nos cursos produziram mudanças (para melhor) na execução dos serviços?
CURSOS ORGANIZADOS/ASSISTIDOS
Os cursos foram contratados ao menor custo de hora/aula?
O nº de cursos organizados/ assistidos cumpriu a meta estabelecida?
Para o recurso orçamentário constante (2005 – 2006), houve maximização do nº de cursos organizados/ assistidos, mantendo ou aumentando a relação de nº de horas/aula / curso?

Os temas abrangidos nos cursos produziram mudanças (para melhor) na execução dos serviços?
SERVIDORES TREINADOS E/OU CAPACITADOS
Os servidores foram treinados/capacitados ao menor custo?
O nº de servidores treinados/capacitados atingiu a meta programada?
Para o recurso orçamentário constante (2005 – 2006), houve maximização do nº de servidores treinados/ capacitados, mantendo ou aumentando a relação nº de horas/aula / servidor?

A capacitação proporcionada produziu impactos positivos no exercício das atividades dos servidores?
AQs CONCEDIDOS EM RAZÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Os AQs foram concedidos ao menor custo (com menor qtde pessoal e em menor prazo)?
O nº de AQs concedidos esgotou a demanda no período?
Os AQs foram concedidos em conformidade com os parâmetros legais, fundamentadamente e com mínimo de retrabalho?

A concessão dos AQs, por nova previsão legal, aumentou o interesse dos servidores em direção a seu aperfeiçoamento?
AQs CONCEDIDOS EM RAZÃO DE AÇÕES DE TREINAMENTO
Os AQs foram concedidos ao menor custo (com menor qtde pessoal e em menor prazo)?
O nº de AQs concedidos esgotou a demanda no período?
Os AQs foram concedidos em conformidade com os parâmetros legais, fundamentadamente e com mínimo de retrabalho?

A concessão dos AQs, por nova previsão legal, aumentou o interesse dos servidores em direção a seu aperfeiçoamento?



