
 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 
 
O curso destina-se aos servidores da Carreira do Seguro Social e está estruturado em 5 
(cinco) 
unidades: 
 
• Unidade I – Contextualização sobre Avaliação de Desempenho e GDASS 
• Unidade II –  Avaliação de Desempenho Institucional 
• Unidade III – Avaliação de Desempenho Individual 
• Unidade IV – Vantagens que a avaliação de desempenho pode trazer 
• Unidade V – O Sistema de Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro 
Social (SISGDASS) 
 
Objetivos:  
 
Geral  
 
Ao final dos estudos os servidores deverão ser capazes de reconhecer a importância do 
processo de avaliação de desempenho  instituída no INSS em consonância com as 
diretrizes legais e Institucionais. 
 
Específicos: 
identificar e analisar com qualidade a Instrução Normativa (IN) nº 58 INSS/PRES, de 
25 de janeiro de 2012 da Carreira do Seguro Social; 
traduzir o processo de Modernização Institucional; 
identificar o contexto Histórico e Político que envolve a avaliação de desempenho e a 
GDASS; 
identificar o que é avaliação de desempenho e o seu objetivo; 
estar alerta para a contribuição da avaliação de desempenho para o crescimento pessoal 
e Institucional; 
identificar os critérios para avaliação funcional e gerencial; 
identificar o papel do gestor e do servidor no contexto da avaliação de desempenho; 
seguir as recomendações para uma Avaliação Ética; 
distinguir os princípios estabelecidos para a avaliação de desempenho da Carreira do 
Seguro Social; 
indicar o que é avaliação de desempenho institucional e individual; 
distinguir avaliação funcional e avaliação gerencial; 
apontar as vantagens que a avaliação de desempenho pode trazer para o servidor, o 
gestor, a instituição e a sociedade; 
distinguir as atribuições dos servidores, dos avaliadores e da área de Gestão de Pessoas 
no sistema de avaliação de desempenho (SISGDASS); 
identificar os procedimentos necessários para acessar e navegar no SISGDASS. 



 
Carga horária: 05 horas 
 
Metodologia: 
 
     O curso é disponibilizado na intranet e internet sem tutoria 
     Sugerimos a dedicação diária de pelo menos 1 hora para realização das aulas e 
atividades propostas e mais 1 hora para leitura dos textos complementares. 
 
Canais de comunicação: 
Dúvidas sobre avaliação de desempenho deverão ser encaminhadas ao email: 
sisad@inss.gov.br 
Dúvidas sobre navegação na plataforma e certificação (suporte técnico): 
    escola.cfai@inss.gov.br; 
Comentários (críticas ou sugestões com relação ao curso): registrar na Avaliação de 
Reação 
    (ao final do curso) 
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