
 
COMUNICADO DRHGP Nº 17/2022 

 

RESULTADO DA APURAÇÃO DE PONTOS  REFERENTE AO 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2014 

DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS REGIDOS 
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.122/2010 

 

O Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas – DRHGP em conjunto com o 

Comitê Permanente de Gestão de Pessoas - CPGP  DIVULGAM o resultado da apuração de 

pontos referente ao Processo de Avaliação de Desempenho 2014 destinada aos servidores 

ocupantes dos cargos de Técnico da Fazenda Estadual, Especialista Contábil e Julgador 

Tributário, regidos pela Lei Complementar nº 1.122/2010, por meio de Comunicado DRHGP 

publicado no DOE de hoje (12/04/22).  

 

O resultado da avaliação de desempenho do servidor corresponde à quantidade de pontos relativa 

ao somatório da pontuação obtida em cada um dos requisitos que compõem a Avaliação de 

Desempenho:  Capacitação, Comprometimento, Competência e Inovação.  

 

Lista nominal de Técnicos da Fazenda Estadual  

Lista nominal de Especialistas Contábeis  

Lista nomina de Julgadores Tributários  

 

Conforme estabelecido no Edital CPGP/DRHGP nº 01/22, não foram considerados para 

pontuação no requisito Capacitação os cursos de graduação em nível superior ou pós-graduação 

que foram utilizados para ingresso no cargo ou que tenham sido utilizados em processos de 

progressão ou de promoção anteriores.  

 

Caberá recurso contra o resultado da avaliação de desempenho uma única vez, no prazo de 7 

(sete) dias úteis contados a partir da data da publicação, a ser redigido pelo servidor por meio de 

formulário próprio que estará disponível no ETC (Sharepoint) no link, dirigido ao presidente do 

Comitê Permanente de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas 

– NDP (UA 32342), e cadastrado no sistema SP Sem Papel, conforme tutorial.  

 

O servidor inativo ou pensionista deverá elaborar seu recurso com a devida fundamentação, 

direcionar ao presidente do Comitê Permanente de Gestão de Pessoas – CPGP e enviar para o 

e-mail progressao1122@fazenda.sp.gov.br, para cadastro no sistema SP Sem Papel por 

intermédio do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas – NDP (UA 32342). 

 

mailto:progressao1122@fazenda.sp.gov.br


Os documentos apresentados em fase recursal deverão estar de acordo com as regras dispostas 

no Edital CPGP/DRHGP nº 02/22. 

 

A análise do recurso caberá ao Comitê Permanente de Gestão de Pessoas, que se manifestará, 

conclusivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da fase de recurso. 

 

Concluído o julgamento da fase recursal, o Comitê Permanente de Gestão de Pessoas remeterá 

o resultado ao DRHGP para providências em continuidade. 

 

Os resultados dos recursos e do Processo de Avaliação de Desempenho 2014 serão publicados 

no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 

Não se admitirá recurso desses resultados. 

 

Não serão admitidos recursos interpostos fora do prazo estabelecido no Edital CPGP/DRHGP nº 

02/22 ou sem a devida fundamentação. 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 

Decreto nº 64.781, de 06 de fevereiro de 2020  

Resolução SFP nº 02, de 10 de janeiro de 2022 

 

CONTATO 

 

 

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para: progressao1122@fazenda.sp.gov.br 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DE GESTÃO DE PESSOAS – DRHGP 

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO – CTA 
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