
 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

NORMA OPERACIONAL nº 01, de 15 de maio de 2013. 

 

Dispõe sobre a Avaliação de Desempenho do 

Empregado da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares - EBSERH em Período de Experiência. 

 

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EBSERH, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno 

aprovado pela Portaria nº 34, de 21 de agosto de 2012, e tendo em vista o disposto na Lei nº 

12.550, de 15 de dezembro de 2011, resolve: 

 

Art. 1º  Editar a presente Norma Operacional – NO, que regulamenta o processo de avaliação de 

desempenho do empregado em período de experiência, em exercício na Sede e nos hospitais 

universitários, com o objetivo de definir sobre a sua permanência no quadro de pessoal da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. 

 

Art. 2º  Para os fins desta NO, entende-se por: 

 

I – desempenho: ação intencional decorrente da aplicação de potenciais e competências, 

permitindo alcançar os resultados previstos. 

 

II – empregado: empregado aprovado em concurso público para compor o quadro de pessoal da 

EBSERH;  

 

III – avaliação do empregado: processo que envolve o empregado e sua chefia imediata para 

avaliar seu desempenho no período de experiência e subsidiar a efetivação do seu contrato de 

trabalho. 

IV – período de experiência: é o período de 90 (noventa) dias, definido na Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, contado a partir da assinatura do contrato de trabalho, com o objetivo de 

avaliar o seu desempenho profissional.  

V – plano de tarefas: documento preenchido logo após a alocação do empregado em sua unidade 

de exercício, no qual é registrado o planejamento das principais atividades que deverão ser 

executadas durante o período de experiência, acordado entre ele e sua chefia imediata, com o 

objetivo de orientá-lo sobre o desempenho esperado no decorrer do período; 

VI – questionário de avaliação do empregado em período de experiência: formulário contendo os 

aspectos que deverão ser observados ao longo do processo e pontuados ao final do período; 

VII – avaliador: chefia imediata ou gestor da equipe de trabalho do empregado a ser avaliado.  

Art. 3º A avaliação de desempenho do empregado em período de experiência é a efetivação de 

um processo contínuo e sistemático de análise e avaliação das atividades desenvolvidas pelos 

empregados contratados pela EBSERH. 

 

§ 1º A avaliação de desempenho do empregado em período de experiência será realizada 

mediante o preenchimento do Questionário de Avaliação do Empregado em Período de 

Experiência. 



Fls. 2 da NORMA OPERACIONAL/EBSERH/Nº 01, DE 15 DE MAIO DE 2013. 

 

 

§ 2° A avaliação de desempenho terá a pontuação de 100 pontos.  

 

Art. 4º A avaliação de desempenho do período de experiência será efetuada em duas etapas, 

sendo a primeira no 40º (quadragésimo) dia após a assinatura do contrato de trabalho e a segunda 

no 80º (octogésimo) dia. 

 

§ 1º O Plano de Tarefa poderá ser revisto ao final da primeira etapa de avaliação. 

 

§ 2º No caso de mudança de unidade de exercício, o empregado será avaliado naquela onde 

permaneceu maior tempo do período de experiência.  

 

§ 3º O Questionário de Avaliação do Empregado em Período de Experiência será definido pela 

Diretoria de Gestão de Pessoas e divulgado a todos os interessados no início do período 

avaliativo. 

 

 Art. 5º O processo de avaliação dos empregados é de responsabilidade da Diretoria de Gestão 

de Pessoas - DGP e dos chefes de divisão de gestão de pessoas dos hospitais universitários, 

envolvendo: 

 

I – a DGP, para planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas à 

administração dos recursos humanos, além de informar e orientar as demais unidades quanto ao 

cumprimento das normas administrativas estabelecidas; 

 

II – a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas – CDP/DGP para planejar, coordenar e 

acompanhar os processos de avaliação dos empregados em período de experiência da EBSERH; 

 

III – os Chefes da Divisão de Gestão de Pessoas dos hospitais universitários para executar e 

supervisionar os processos de avaliação dos empregados em período de experiência dos 

hospitais; 

 

IV – os avaliadores que acompanharão o desenvolvimento das atividades dos planos de tarefas 

dos empregados em período de experiência e preencherão o questionário de avaliação referente 

ao período; e 

 

V – os empregados que executarão as tarefas pactuadas e se comprometerão com o processo de 

avaliação no período de experiência. 

 

§ 1º A CDP/DGP encaminhará os formulários para os avaliadores, quando se tratar dos 

empregados da Sede, e para os Chefes de Divisão de Gestão de Pessoas, quando se tratar dos 

empregados dos hospitais universitários, que repassarão aos avaliadores, faltando até 05 (cinco) 

dias úteis para o encerramento do prazo da etapa de avaliação.  

 

§ 2º O avaliador terá 02 (dois) dias úteis para preencher a documentação em duas vias e 

encaminhar uma via para a CDP/DPG, no caso dos empregados da Sede, ou para a Divisão de 

Gestão de Pessoas, quando se tratar de empregados dos hospitais universitários, e uma cópia para 

o empregado.  

 

§ 3º Após a segunda etapa da Avaliação, os Chefes de Divisão de Gestão de Pessoas dos 

hospitais universitários encaminharão os resultados das avaliações, por ordem de classificação, à 

CDP/DGP que repassará à Coordenadoria de Administração de Pessoal a relação dos 
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empregados aprovados e dos reprovados no período de experiência, até 02 (dois) dias após o 

recebimento das avaliações encaminhadas pelos avaliadores. 

 

§ 4º O empregado que obtiver pontuação inferior a 51 pontos será considerado INAPTO e 

encaminhado à Coordenadoria de Administração de Pessoal – CAP/DGP que providenciará seu 

desligamento. 

 

§ 5º O empregado que obtiver pontuação entre 51 e 75 pontos será considerado APTO, 

NECESSITANDO ACOMPANHAMENTO. O acompanhamento será realizado mediante a 

definição do Plano de Desenvolvimento Individual, elaborado pela chefia imediata, em conjunto 

com o empregado e com um representante da área de gestão de pessoas, no qual deverá ser 

informado: 

 

I – justificativa da pontuação recebida; 

 

II – ações de desenvolvimento a serem implementadas; e 

 

III – sugestões para melhoria do desempenho profissional. 

 

Art. 6º Os Planos de Desenvolvimento Individuais serão encaminhados ao Comitê Permanente 

de Desenvolvimento de Pessoas para acompanhamento e deliberação quando couber.  

 

Parágrafo único. O Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas será composto por um 

representante da área de gestão de pessoas, um representante de cada diretoria ou gerência e um 

representante do grupo organizacional em que o cargo do empregado está inserido. 

 

Art. 7º - Os casos omissos e as dúvidas serão resolvidos na sede pela Diretoria Executiva e nos 

Hospitais Universitários pelo Colegiado Executivo. 

 

Art. 8º Esta Norma Interna entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL 

Diretora de Gestão de Pessoas 

 

 

 

  


