
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÕES

Brasília, DF, 24 de junho de 2013.

NORMAS PARA CONVERSÃO DE LETRAS EM GRAU E DE MÉDIAS
EM FAIXAS DE DESEMPENHO NO ATUAL SISTEMA DE AVALIAÇÃO

(EB30-N-60.002)

1. LEGISLAÇÃO BÁSICA

REFERÊNCIA DATA DISCRIMINAÇÃO

Port nº 993-Cmt Ex 18 DEZ 08 Instruções Gerais para o Sistema de Avaliação do
Pessoal Militar do Exército (IG 30-06).

Port nº 510-Cmt Ex
(IG 30-06) 25 JUN 13 Altera a Port nº 993-Cmt Ex, de 18 DEZ 08.

Port nº 095-DGP 6 JUL 11 Instruções Reguladoras para o Sistema de Avalia-
ção do Pessoal Militar do Exército (IR 30-27).

Port nº 133-DGP
(IR 30-27) 17 JUN 13 Altera a Port nº 095-DGP, de 6 JUL 11.

Orientações existentes no
endereço eletrônico da DA

Prom e no Programa de
Avaliação

- Instruções do Sistema de Avaliação do Pessoal
Militar do Exército.

2. CONDIÇÕES GERAIS

O principal objetivo do atual sistema de avaliação é melhorar o desempenho individual
do efetivo profissional da Força.

Visando evitar a comparação desnecessária entre os indivíduos, esse sistema restringe
a disponibilização do grau da avaliação em qualquer processo que não esteja relacionado a um
processo seletivo oficial. Assim, o resultado da avaliação é divulgado aos militares avaliados
por meio de letras, correspondentes a faixas de desempenho, e aos órgãos responsáveis por
processos seletivos por meio de letras ou graus, organizados em mapas de indicadores.

Para tanto, foi necessária a criação de duas tabelas de conversão chamadas de “tabela
de entrada” e de “tabela de saída”, para possibilitar uma adequada correspondência entre “le-
tras” e “graus”.



3. TABELA DE ENTRADA

É uma tabela de conversão de letras em graus.

Durante a avaliação, ao escolher uma determinada alternativa (pauta comportamental),
o avaliador atribui uma letra ao aspecto avaliado. Essa letra corresponde a um grau assim defi-
nido:

Letras Graus
A 10
B 9
C 7
D 5
E 3

NO -

A alternativa correspondente ao “não observado” (NO) não é computada para o cálculo
das médias.

4. TABELAS DE SAÍDA

São as tabelas de conversão das médias em letras relacionadas às faixas de desempe-
nho.

À medida que as avaliações são consolidadas, ou seja, calculadas as médias, período a
período, para se montar o perfil do avaliado, aqueles graus iniciais resultarão em médias do
período por aspecto (MPA) e média final por aspecto (MFA), conforme especificado no número
5 destas NT. Serão essas médias que servirão de subsídio para os diversos processos seleti-
vos.

Quando se fizer necessário disponibilizar os dados da avaliação, inclusive o perfil do a-
valiado, sem que se configure um processo seletivo, será utilizada uma tabela de conversão,
para transformar aquelas médias em letras indicadoras de faixas de desempenho conforme a
situação abaixo:

a. Tabela utilizada de 1º JAN 09 a 20 MAR 11 (essa tabela foi utilizada para gerar os
relatórios ao comandante dos 1º e 2º Semt 09 e 1º Semt 10):

< ou = > ou = Letras
10,00 9,30 A
9,29 9,00 B
8,99 7,00 C
6,99 5,00 D
4,99 3,00 E

- - NO

b. Tabela utilizada de 20 MAR 11 em diante:



< ou = > ou = Letras
10,00 9,50 A
9,49 8,00 B
7,99 6,00 C
5,99 4,00 D
3,99 3,00 E

- - NO

c. Correspondência de letras e faixas de desempenho:

Letras Faixas de desempenho

A
O avaliado demonstrou excepcional grau de desempenho, alcançando exce-
lentes resultados em relação ao aspecto considerado, na maioria das situa-
ções em que foi observado por seus avaliadores.

B
O avaliado demonstrou elevado grau de desempenho, alcançando resultados
de alto nível em relação ao aspecto considerado, em diversas situações em
que foi observado por seus avaliadores.

C
O avaliado demonstrou desempenho satisfatório, atendendo às expectativas
básicas relacionadas ao aspecto considerado, nas situações em que foi ob-
servado por seus avaliadores.

D
O avaliado demonstrou dificuldades de desempenho, que eventualmente pre-
judicaram os resultados relacionados ao aspecto considerado, em algumas
das situações em que foi observado por seus avaliadores.

E
O avaliado demonstrou acentuadas deficiências de desempenho, que prejudi-
caram significativamente os resultados relacionados ao aspecto considerado,
em muitas das situações em que foi observado por seus avaliadores.

NO Não foram efetuadas observações em relação ao aspecto considerado no pe-
ríodo de avaliação.

5. CÁLCULO DO PERFIL DO AVALIADO

Para a montagem do perfil do avaliado são consideradas as avaliações válidas dos últi-
mos 5 períodos de avaliação. Dessa forma, à medida que um novo período é consolidado para
gerar o próximo perfil, o primeiro período do perfil anterior é desconsiderado.

Para se chegar à média do perfil seguimos os seguintes passos:
- é calculada a média do período por aspecto (MPA);
- é calculada a média final por aspecto (MFA); e
- utilizando-se a tabela de saída, é mostrada aos usuários a letra correspondente a uma

faixa de desempenho.

a. Consolidação das avaliações de um período:

Consideremos que um militar, em um determinado período (ALPHA), tenha sido
avaliado por três avaliadores (A, B e C) conforme a tabela abaixo:



Competências Aspectos Avaliador A
(N1)

Avaliador B
(N2)

Avaliador C
(N3)

Conhecimento e Habilidade
Técnico-Profissional A A A

Conhecimento Institucional C B B
Cultura Geral NO B B

Capacidade de Trabalho A B B
Qualidade do Trabalho C C C

Capacidade de Inovação B C C
Comunicabilidade B B B

Capacidade de Direção e Controle C B B

Confiabilidade A B B

Camaradagem B A A
Interação com a Sociedade NO NO B

Liderança Militar NO B B

Atitude Militar B B B
Postura e Apresentação Militar A C B

Disciplina Militar B C B
Resistência Física e Mental A A A

Período de Avaliação ALPHA

Profissional

Relacionamento
Interpessoal

Espírito Militar

(Tabela de exemplo de avaliações recebidas por um militar em determinado Período)

A partir dessa informação o programa de avaliação, utilizando a tabela de entra-
da, transforma cada letra recebida em seu grau correspondente. Esse mesmo avaliado terá os
seguintes graus armazenados no banco de dados (BD):

Competências Aspectos Avaliador A
(N1)

Avaliador B
(N2)

Avaliador C
(N3)

Conhecimento e Habilidade
Técnico-Profissional 10,0 10,0 10,0 10,00

Conhecimento Institucional 7,0 9,0 9,0 8,33
Cultura Geral 9,0 9,0 9,00

Capacidade de Trabalho 10,0 9,0 9,0 9,33
Qualidade do Trabalho 7,0 7,0 7,0 7,00

Capacidade de Inovação 9,0 7,0 7,0 7,67
Comunicabilidade 9,0 9,0 9,0 9,00

Capacidade de Direção e Controle 7,0 9,0 9,0 8,33

Confiabilidade 10,0 9,0 9,0 9,33
8,67

Camaradagem 9,0 10,0 10,0 9,67
Interação com a Sociedade 9,0 9,00

Liderança Militar 9,0 9,0 9,00
9,22

Atitude Militar 9,0 9,0 9,0 9,00
Postura e Apresentação Militar 10,0 7,0 9,0 8,67

Disciplina Militar 9,0 7,0 9,0 8,33
Resistência Física e Mental 10,0 10,0 10,0 10,00

9,00
8,92 8,67 8,94

8,85

MÉDIA DA AVL - MA ... = (∑N.../16-NO) :

MÉDIA DO PERÍODO GERAL - MPG = (∑MPA/16-NO):

Período de Avaliação ALPHA MÉDIA DO PERÍODO POR
ASPECTO - MPA

= (∑N/Nº AVALIADORES)

Profissional

MÉDIA DO PERÍODO POR COMPETÊNCIA (P) - MPC(P) = (∑MPA(CP)/9-NO)

Relacionamento
Interpessoal

MÉDIA DO PERÍODO POR COMPETÊNCIA (RI) - MPC(RI) = (∑MPA(RI)/3-NO)

Espírito Militar

MÉDIA DO PERÍODO POR COMPETÊNCIA (EM) - MPC(EM) = (∑MPA(EM)/4-NO)

(Tabela demonstrativa de consolidação de avaliações em um período)



A média do período por aspecto (MPA) é calculada com base na soma dos graus
atribuídos pelos avaliadores por aspecto, dividido pelo número de avaliadores que não atribuí-
ram o NO, resultando na média do período por aspecto (MPA).

- Ex1: MPA em confiabilidade (avaliador A 10,0 + avaliador B 9,0 + avaliador C
9,0) / 3 (avaliadores que não atribuíram o NO) = 9,33 de MPA naquele aspecto.

- Ex2: MPA em cultura geral (avaliador B 9,0 + avaliador C 9,0) / 2 (avaliadores
que não atribuíram o NO) = 9,00 de MPA naquele aspecto.

A média do período por competência (MPC) é calculada somando-se as MPA que
compõem a respectiva Competência e dividindo pelo número de aspectos da mesma diferente
de NO (3 - NO).

- Ex: MPC em relacionamento interpessoal (MPA camaradagem 9,67 + MPA inte-
ração com a sociedade 9,00 + MPA liderança militar 9,00) / 3 (Nr de aspectos da competência -
NO) = 9,22 de MPC na competência relacionamento interpessoal [MPC(RI)].

A média do período geral (MPG) é calculada somando-se as 16 médias do perío-
do por aspecto(MPA) e dividindo pela quantidade de MPA existentes diferentes de NO (16 -
NO), resultando na média do período geral (MPG).

- Ex: [MPA (C H T P) 10,00 + MPA (C Ittc) 8,33 + MPA (C G) 9,00 + MPA (Cpcd T)
9,33 + MPA (Qld T) 7,00 + MPA (Cpcd I) 7,67 + MPA (Com) 9,00 + MPA (Cpcd D Ct) 8,33 +
MPA (Confb) 9,33 + MPA (C) 9,67 + MPA (I Soc) 9,00 + MPA (L Mil) 9,00 + MPA (Att Mil) 9,00
+ MPA (P Apres Mil) 8,67 + MPA (Discp Mil) 8,33 + MPA (Rst Fis Ment) 10,00)] / 16 (MPA -
NO) = 8,85 de MPG naquele período.

b. Consolidação de cinco períodos de avaliação para o perfil:

Consideremos que um determinado militar teve suas avaliações consolidadas em
5 períodos distintos (ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA e ECHO), conforme a tabela abaixo:



Competências Aspectos MPA ALPHA MPA BRAVO MPA CHARLIE MPA DELTA MPA  ECHO

Conhecimento e Habilidade Técnico-
Profissional 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Conhecimento Institucional 8,33 9,00 9,67 9,00 9,33 9,07
Cultura Geral 9,00 9,00 9,33 9,33 9,00 9,13

Capacidade de Trabalho 9,33 9,67 9,00 9,00 9,67 9,33
Qualidade do Trabalho 7,00 7,00 7,33 7,67 7,33 7,27

Capacidade de Inovação 7,67 7,33 7,00 7,33 7,00 7,27
Comunicabilidade 9,00 9,00 9,00 9,33 9,33 9,13

Capacidade de Direção e Controle 8,33 9,00 9,00 9,67 9,00 9,00

Confiabilidade 9,33 9,33 9,00 9,67 9,00 9,27
8,83

Camaradagem 9,67 9,33 9,33 9,33 9,33 9,40
Interação com a Sociedade 9,00 9,33 9,33 9,33 10,00 9,40

Liderança Militar 9,00 9,00 9,00 9,00 9,33 9,07
9,29

Atitude Militar 9,00 9,33 9,00 9,33 9,67 9,27
Postura e Apresentação Militar 8,67 7,67 9,67 9,33 9,33 8,93

Disciplina Militar 8,33 7,00 9,33 9,33 8,33 8,47
Resistência Física e Mental 10,00 9,67 10,00 10,00 9,67 9,87

9,13

8,85 8,79 9,06 9,17 9,08

8,99

MÉDIA FINAL
POR ASPECTO

(∑MPA/5-
NO)=MFA

Profissional (P)

Relacionamento
Interpessoal (RI)

Médias dos Períodos por Aspectos

MÉDIA FINAL POR COMPETÊNCIA (RI) - MFC(RI) =  (∑MFA(RI)/3-NO):

MÉDIA FINAL POR COMPETÊNCIA (P) - MFC(P) =  (∑MFA(P)/9-NO):

MÉDIA FINAL GERAL - MFG (∑MFA/16-NO):

Espírito Militar (EM)

MÉDIA DO PERÍODO  GERAL - MPG = (∑MPA/16-NO):

MÉDIA FINAL POR COMPETÊNCIA (EM) - MFC(EM) =  (∑MFA(EM)/4-NO):

(Tabela demonstrativa de consolidação de cinco períodos de avaliação para o perfil)

A média final por aspecto (MFA) é calculada para cada aspecto somando-se as
MPA dos 5 períodos considerados para o perfil e dividindo pelo número de MPA existentes na-
quele aspecto diferente de NO (5 - NO), resultando na média final por aspecto (MFA).

- Ex: comunicabilidade (MPA ALFHA 9,00 + MPA BRAVO 9,00 + MPA CHARLIE
9,00 + MPA DELTA 9,33 + MPA ECHO 9,33) / 5 (Nr de MPA - NO) = 9,13 de MFA naquele as-
pecto.

A média final por competência (MFC) é calculada somando-se as MFA que com-
põem a respectiva Competência e dividindo pelo número de aspectos da mesma diferente de
NO (3 - NO).

- Ex: média final por competência (MFC) em relacionamento interpessoal (MFA
camaradagem 9,40 + MFA interação com a sociedade 9,40 + MFA liderança militar 9,07) / 3 (Nr
de aspectos da competência - NO) = 9,29 de MFC na competência relacionamento interpessoal
[MFC(RI)].

A média final geral (MFG) é calculada somando-se as 16 Médias Finais por Aspecto
(MFA) e dividindo pela quantidade de MFA existentes diferentes de NO (16 - NO), resultando
na média final geral (MFG).



- Ex: (MFA (C H T P) 10,00 + MFA (C Ittc) 9,07 +  MFA (C G) 9,13 + MFA (Cpcd
T) 9,33 + MFA (Qld T) 7,27 + MFA (Cpcd I) 7,27 + MFA (Com) 9,13 + MFA (Cpcd D Ct) 9,00 +
MFA (Confb) 9,27 + MFA (C) 9,40+ MFA (I Soc) 9,40 + MFA (L Mil) 9,07 + MFA (Att Mil) 9,27 +
MFA (P Apres Mil) 8,93 + MFA (Discp Mil) 8,47 + MFA (Rst Fis Ment) 9,87) / 16 (MFA - NO) =
8,99 de MFG no perfil.

c. Convertendo as médias do perfil para letras indicadoras de faixas de desempenho:

Utilizando-se a correlação existente na tabela de saída, a média final por aspecto
(MFA) é substituída por uma letra indicadora de faixa de desempenho e mostrada ao usuário
por meio do perfil do avaliado.

- Ex: média final por aspecto (MFA) em disciplina militar 8,47. Na tabela de saída,
8,47 corresponde a letra “B”, ou seja, o avaliado demonstrou elevado grau de desempenho,
alcançando resultados de alto nível em relação ao aspecto considerado, em diversas situações
em que foi observado por seus avaliadores.

< ou = > ou = Letras Faixas de desempenho

10,00 9,50 A

O avaliado demonstrou excepcional grau de de-
sempenho, alcançando excelentes resultados em
relação ao aspecto considerado, na maioria das
situações em que foi observado por seus avaliado-
res.

9,49 8,00 B

O avaliado demonstrou elevado grau de desempe-
nho, alcançando resultados de alto nível em relação
ao aspecto considerado, em diversas situações em
que foi observado por seus avaliadores.

7,99 6,00 C

O avaliado demonstrou desempenho satisfatório,
atendendo às expectativas básicas relacionadas ao
aspecto considerado, nas situações em que foi ob-
servado por seus avaliadores.

5,99 4,00 D

O avaliado demonstrou dificuldades de desempe-
nho, que eventualmente prejudicaram os resultados
relacionados ao aspecto considerado, em algumas
das situações em que foi observado por seus avali-
adores.

3,99 3,00 E

O avaliado demonstrou acentuadas deficiências de
desempenho, que prejudicaram significativamente
os resultados relacionados ao aspecto considerado,
em muitas das situações em que foi observado por
seus avaliadores.

- - NO Não foram efetuadas observações em relação ao
aspecto considerado no período de avaliação.

(Tabela de saída com as faixas de desempenho correspondentes)

O perfil do avaliado será atualizado anualmente, conforme previsto nas Instruções
Reguladoras para o sistema de avaliação do pessoal militar do exército (IR 30-27) e disponibili-
zado para acesso dos militares no campo de informações pessoais do sítio do DGP na internet.



COMPETÊNCIA PROFISSIONAL

A SÍNTESE
DAS

AVALIAÇÕE
S INDICA

UM
DESEMPEN

HO

DESCRIÇÃO DAS FAIXAS DE
DESEMPENHO

Conhecimento e Habilidade Técnico-
Profissional A A - O avaliado demonstrou excepcional

grau de desempenho, alcançando
excelentes resultados em relação ao
aspecto considerado, na maioria das
situações em que foi observado por seus
avaliadores.

Conhecimento Institucional B

Cultura Geral B

Capacidade de Trabalho B B - O avaliado demonstrou elevado grau
de desempenho, alcançando resultados de
alto nível em relação ao aspecto
considerado, em diversas situações em
que foi observado por seus avaliadores.

Qualidade do Trabalho C

Capacidade de Inovação C

Comunicabilidade B C - O avaliado demonstrou desempenho
satisfatório, atendendo às expectativas
básicas relacionadas ao aspecto
considerado, nas situações em que foi
observado por seus avaliadores.

Capacidade de Direção e Controle B

Confiabilidade B

COMPETÊNCIA RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL

A SÍNTESE
DAS

AVALIAÇÕES
INDICA UM

DESEMPENH
O

D - O avaliado demonstrou dificuldades de
desempenho, que eventualmente
prejudicaram os resultados relacionados
ao aspecto considerado, em algumas das
situações em que foi observado por seus
avaliadores.

Camaradagem B
Interação com a Sociedade B
Liderança Militar B

COMPETÊNCIA ESPÍRITO MILITAR

A SÍNTESE
DAS

AVALIAÇÕES
INDICA UM

DESEMPENH
O

E - O avaliado demonstrou acentuadas
deficiências de desempenho, que
prejudicaram significativamente os
resultados relacionados ao aspecto
considerado, em muitas das situações e
que foi observado por seus avaliadores.Atitude Militar B

Postura e Apresentação Militar B
Disciplina Militar B NO - Não foram efetuadas observações

em relação ao aspecto considerado no
período de avaliação.Resistência Física e Mental A

(Perfil visualizado pelo militar)



6. GLOSSÁRIO

Abreviatura Nome
MPA média do período por aspecto
MPC média do período por competência
MPC(P) média do período por competência (profissional)
MPC(RI) média do período por competência (relacionamento interpessoal)
MPC(EM) média do período por competência (espírito militar)
MFA média final por aspecto
MFC média final por competência
MFC(P) média final por competência (profissional)
MFC(RI) média final por competência (relacionamento interpessoal)
MFC(EM) média final por competência (espírito militar)
MFG média final geral

Gen Div DÉCIO LUIS SCHONS
Diretor de Avaliação e Promoções


