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1. OBJETIVO 
Estabelecer procedimentos para a Premiação por Excelência destinada aos 

empregados da Embrapa que atenderam às metas programadas e que apresentaram 
contribuições relevantes para a respectiva Unidade e para a Empresa. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 
Esta Norma se aplica a todos os empregados lotados e em exercício nas UCs e UDs 

da Embrapa, incluindo os ocupantes de cargos em comissão, de funções de confiança e 
de funções de supervisão. 

3. REFERÊNCIAS 
- Deliberação Nº 37, de 18.12.1996 (SAPRE);  
- Deliberação Nº 14, de 04.10.1995 (SAAD-RH); 
- Plano de Carreiras da Embrapa - PCE, aprovado pela Resolução Nº 62, de 10.08.2006, 

do Conselho de Administração da Empresa; 
- Plano Diretor da Embrapa - PDE aprovado pela Resolução Nº 38, de 20.04.2004,  

do Conselho de Administração da Empresa; 
- Resolução Normativa Nº 27, de 04.08.1997 (SAAD-RH). 

4. DEFINIÇÕES 

No âmbito desta Norma, serão adotadas as seguintes definições: 
4.1 Ação Gerencial Local 

É a designação para medida ou conjunto de medidas adotadas de caráter local, não 
formalizadas em projeto/subprojeto de pesquisa no SEP, caracterizada por pedidos 
específicos da DE e/ou da chefia da Unidade, implementadas para melhorar os processos 
administrativos, o atendimento aos clientes, ou para aumentar a captação de recursos 
necessários para atender às demandas relacionadas à programação e/ou missão da 
Unidade, passíveis de avaliação e premiação local, compatíveis a um subprojeto. 
4.2 Ação Gerencial Nacional 

Medida ou conjunto de medidas adotadas de abrangência nacional, não 
formalizadas em projeto/subprojeto de pesquisa no SEP, caracterizada por pedidos 
específicos do Governo Federal e/ou da DE, implementadas para melhorar os processos 
administrativos, o atendimento aos clientes, ou para aumentar a captação de recursos 
necessários para atender às demandas relacionadas à programação e/ou missão da 
Unidade, passíveis de premiação nacional de equipes. 
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4.3 Ano base 
Referente ao ano de avaliação do SAPRE, corresponde ao ano civil anterior ao que 

o sistema está sendo processado. 
4.4 Atendimento ao Cliente 

Relacionamento dos empregados da Empresa com todas as pessoas, físicas ou 
jurídicas, que procuram seus serviços ou produtos. 
4.5 Avaliação da Qualidade no Atendimento ao Cliente 

Processo de avaliação da qualidade do atendimento, conforme padrão Embrapa, 
mediante simulação de situações reais nos serviços de atendimento telefônico, por carta 
ou mensagens eletrônicas, realizado por avaliadores externos treinados, que atuam como 
clientes usuais da Embrapa, de acordo com metodologia previamente definida, aprovada e 
divulgada. 
4.6 Avaliação da Qualidade Técnica 
Exame sistemático executado por pessoal habilitado e independente, para determinar a 
qualidade técnica e resultados das atividades de pesquisa obtidos pelas UDs. 
4.7 Avaliação de Satisfação do Cliente 

Processo de avaliação cuja finalidade é a medição do grau de satisfação dos 
clientes e público-alvo de cada Unidade da Embrapa. 
4.8 Chefia 

Trata-se dos empregados ocupantes de cargo em comissão e função de confiança 
nas Unidades da Embrapa, designados por ato próprio pelo Diretor-Presidente, 
compreendendo: 

a) Chefe e Gerente-Geral das UDs e Serviços Especiais; 
b) Chefe-Geral das UCs; 
c) Chefe e Gerente Adjunto das UDs e Serviços Especiais; 
d) Coordenador Administrativo das UCs. 

4.9 Cliente 
Toda pessoa física ou jurídica, interna ou externa, que se relaciona com os empregados 

da Embrapa para solicitar informações ou adquirir tecnologia, serviço ou produto. 
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4.10 Contribuição Relevante 
Resultado mensurável de aperfeiçoamento, por inovação e/ou melhoria, introduzido 

num processo de trabalho, que contribua significativamente para o alcance da excelência 
no desempenho do mesmo. 
4.11 Desempenho de Excelência 

Atendimento às metas programadas e contribuição relevante para a Empresa, 
representado por escore de avaliação final elevado. 
4.12 Equipe de Trabalho 

Conjunto de pessoas mutuamente responsáveis por resultados específicos, 
decorrente da participação em um mesmo projeto/subprojeto, processo e/ou ação 
gerencial, que apresentam funções similares, habilidades complementares e 
comprometidas com os mesmos propósitos, metas de desempenho e métodos. 
4.13 Escore de Avaliação Final – EAF 

Índice obtido pela média decorrente da avaliação de cada empregado, estabelecido 
na metodologia específica do SAAD-RH. 
4.14 Índice de Desempenho Institucional – IDI 

Resultado numérico, por Unidade da Empresa, correspondente à média ponderada 
dos índices utilizados nos diversos tipos de aferição de desempenho previstos no Sistema 
de Avaliação e Premiação por Resultados da Embrapa - SAPRE. 
4.15 Índice de Qualidade Técnica – IQT 

Resultado numérico decorrente da pontuação atribuída aos projetos/subprojetos ou 
ações de cunho gerencial que se destacam quanto à qualidade de sua concepção, 
definição do problema, metodologia adotada, estratégia de execução, resultados obtidos 
e benefícios econômicos, sociais e ambientais, por meio da auditoria da qualidade. 
4.16 Líder de Equipe 

Empregado da Embrapa com reconhecida capacidade de articulação e de trabalho 
em equipe, além de apresentar boa comunicação escrita (inclusive eletrônica) e oral. 
4.17 Membro de Equipe 

Empregado da Empresa lotado na Unidade responsável pelo projeto/ação gerencial, 
inclusive aquele à disposição de outro órgão ou o técnico de outra instituição à disposição 
e com ônus para a Embrapa, que tenha trabalhado na equipe. 
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4.18 Meta Qualitativa ou de Gestão 
Compromisso institucional, apresentado de forma descritiva, assumido pela Unidade 

a ser executado no ano base, vinculado a diretrizes e projetos gerenciais estabelecidos e 
priorizados pela Empresa, como por exemplo: análise e melhoria de processos e parceria. 
4.19 Meta Quantitativa ou de Produção 

Informação quantificada de compromissos assumidos pela Unidade para a produção ou 
realização de determinados produtos, processos ou serviços, em um dado período, medido 
por meio de um conjunto de indicadores de desempenho, previamente selecionados. 
4.20 Meta Técnica 

Compromisso institucional assumido anualmente pela Unidade da Embrapa para 
cumprir sua respectiva missão e/ou atribuições regimentais. A meta pode ser quantitativa 
e qualitativa. 
4.21 Objeto-prêmio 

Peça simbólica institucional, personalizada para reconhecer os trabalhos selecionados 
na premiação por excelência 
4.22 Parceria 

Conjunto de procedimentos e ações de respeito mútuo e de convergência de interesses 
entre as Unidades da Empresa, bem como entre a Embrapa e outras instituições. 
4.23 Peça de Comunicação 

Material de comunicação contendo registros escritos, orais e/ou visuais, a ser 
produzido para registrar e divulgar, primordialmente ao público interno da Empresa, os 
vencedores da Premiação por Excelência na categoria de Destaque Individual da 
Embrapa, no ano objeto da avaliação. 
4.24 Premiação por Excelência 

Processo pelo qual a Embrapa premia seus empregados em reconhecimento à 
contribuição relevante introduzida em processo de trabalho de P&D, gerencial ou de 
suporte à pesquisa que resulte em melhoria da performance da Empresa. 
4.25 Processo de Trabalho 

Conjunto de atividades logicamente interrelacionadas, organizadas com a finalidade 
de produzir resultados específicos para a realização de metas de trabalho da Embrapa, 
nas áreas de P&D, gerencial ou de suporte à pesquisa. 
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4.26 Produção Comercial 
Receita obtida pela Unidade, por meio da venda de produtos ou subprodutos de origem 

animal (animais de descarte, leite, lã, queijos, etc.) e vegetal (grãos, vinho, doces, frutas, etc.). 
4.27 Sede 

Conjunto de Unidades Centrais da Embrapa que formam um sistema único para 
concorrer às premiações estabelecidas neste Manual, incluindo incluindo o Serviço de 
Negócios para Transferência de Tecnologia - SNT, o Serviço de Informação Científica e 
Tecnológica - SCT e o Serviço de Apoio ao Programa Café - SAPC. Sistema de Avaliação 
e Premiação por Resultados da Embrapa - SAPRE 

Sistema destinado a avaliar e premiar o desempenho das UCs e UDs da Embrapa, 
seus empregados e equipes de trabalho. 
4.28 Unidade(s) 

Designação atribuída para todas as Unidades Centrais (Sede) e Unidades 
Descentralizadas da Embrapa. 

5. SIGLAS, SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 
ACS - Assessoria de Comunicação Social 
ACT - Acordo Coletivo de Trabalho 

AUD - Assessoria de Auditoria Interna 
BCA - Boletim de Comunicações Administrativas 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho 

C&T - Ciência e Tecnologia 
CTI - Comitê Técnico Interno 

CTS - Comitê Técnico da Sede 

DE - Diretoria Executiva 
DGP - Departamento de Gestão de Pessoas 

EAF - Escore de Avaliação Final 
IDI - Índice de Desempenho Institucional 
IQT - Índice de Qualidade Técnica 

PCE - Plano de Carreiras da Embrapa 
PDE - Plano Diretor da Embrapa 
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P&D - Pesquisa e Desenvolvimento 
SAAD-RH - Sistema de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Resultados do Trabalho 

SAPC - Serviço de Apoio ao Programa Café 

SAPRE - Sistema de Avaliação e Premiação por Resultados da Embrapa 
SCT - Serviço de Informação Científica e Tecnológica 
SEP - Sistema Embrapa de Planejamento 
SGE - Secretaria de Gestão e Estratégia 

SNT - Serviço de Negócios para Transferência de Tecnologia 
UCs - Unidades Centrais 
UDs - Unidades Descentralizadas 

6. CONDIÇÕES GERAIS 
6.1 O Diretor-Presidente divulgará no BCA, sob a coordenação da SGE, em novembro 
de cada ano, o calendário das ações e as regras relativas à Premiação por Excelência, 
após aprovação da Diretoria Executiva. 
6.2 A Premiação por Excelência será anual e considerará, como ano base, o ano civil 
anterior ao da abertura do processo, observando o esquema demonstrativo constante do 
Anexo A desta Norma.  
6.3 Cada Chefe de UC ou UD, adotará medidas visando a ampla divulgação, no âmbito 
da sua Unidade, do processo de Premiação por Excelência, propagando a importância 
deste processo para a melhoria da pesquisa e da gestão da Empresa. 
6.4. A Embrapa premiará por excelência empregados ou equipes de trabalho que: 

a) no campo da pesquisa agropecuária, agroflorestal e agroindustrial, tenham se 
destacado pela realização de obra científica ou tecnológica de reconhecido valor; 

b) tenham comprovadamente fornecido uma contribuição relevante que resulte em 
benefício para a Empresa ou no aumento da satisfação do cliente. 

6.5. As categorias que compõem a modalidade de Premiação por Excelência são as 
seguintes: 

a) destaque individual da Embrapa: seleção de até 10 pesquisadores que tenham 
contribuído, de forma relevante, para o desenvolvimento da pesquisa agropecuária, 
agroflorestal e agroindustrial; 
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b) destaques da Unidade: indicação de 1 (um) empregado ou equipe da área de 
pesquisa e desenvolvimento e de 1 (um) empregado ou equipe da área de suporte 
à pesquisa e desenvolvimento, em cada UD e para a Sede como um todo; 

c) excelência no atendimento: identificação das 3 (três) melhores Unidades 
avaliadas de acordo com os padrões de qualidade dos serviços prestados aos 
cidadãos-usuários; 

6.5.1 A indicação de empregados para a Premiação por Excelência nas categorias citadas 
nas alíneas “a” e “b” da seção 3.5 poderá ser feita pelas Chefias, em qualquer nível 
hierárquico da Embrapa, líder de projeto, responsável por subprojeto, equipe ou 
empregado, desde que seja do conhecimento da Chefia Geral da Unidade. 
6.5.2 Nas UCs, no SNT, no SCT e no SAPC as indicações para o CTS deverão ser feitas, 
necessariamente, pela Chefia. 
6.6 Os prêmios a serem concedidos na Premiação por Excelência são: 

a) um objeto-prêmio, uma peça de comunicação e um diploma de reconhecimento 
para cada pesquisador contemplado na categoria Destaque Individual da 
Embrapa; 

b) um objeto-prêmio e um diploma de reconhecimento para as 3 (três) melhores 
Unidades premiadas na categoria Excelência no Atendimento; 

c) um diploma de reconhecimento a cada empregado selecionado na categoria 
Destaques da Unidade. 

6.7 Será concedido diploma personalizado a cada membro incluído na proposta, 
excepcionalmente, caso os trabalhos selecionados e aprovados na categoria Destaques da 
Unidade tenham sido desenvolvidos por uma equipe. 

7. CATEGORIAS: DESTAQUE INDIVIDUAL DA EMBRAPA E DESTAQUES DA  
UNIDADE - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 Na avaliação dos empregados nas categorias Destaque Individual da Embrapa e 
Destaques da Unidade deverão ser considerados os seguintes fatores relativos à 
contribuição relevante: 

a) concepção e execução de projetos inovadores na Empresa e com alta qualidade 
técnica; 

b) repercussão altamente positiva da geração de tecnologias, conhecimentos, produtos, 
metodologias, processos e prestação de serviços no negócio da Embrapa; 

c) melhoria na qualidade do atendimento ao cliente interno ou externo; 
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d) aperfeiçoamento nos processos de gestão da Embrapa, com repercussão da 
contribuição em outros processos de trabalho ou atividades. 

7.2 Na avaliação dos empregados na categoria Destaque Individual da Embrapa serão 
considerados, além dos fatores citados na seção  4.1, os mencionados a seguir: 

a) impactos econômicos, sociais e ambientais das tecnologias geradas; 
b) relevância da contribuição metodológica na área técnico-científica; 
c) artigos publicados no Brasil e no exterior sobre C&T; 
d) contribuição para o avanço do conhecimento em C&T; 
e) participação no processo de Transferência de Tecnologia e Promoção da Imagem; 
f) contribuição para a gestão em C&T. 

7.2.1 Nesta categoria, poderão ser contemplados in memoriam os empregados que, em 
vida, contribuíram de forma substancial para o desenvolvimento da Embrapa. 
7.2.2 Deverão ser avaliados os resultados relativos ao ano base anterior, bem como todo 
o período de atuação na área de pesquisa da Embrapa. 
7.3 As propostas indicando os empregados para a Premiação por Excelência nas 
diferentes categorias deverão ser encaminhadas às Chefias das Unidades, que, após 
análise e aprovação, encaminharão ao CTI, nas UDs, ou ao CTS, no caso da Sede. 
7.4 O CTI e o CTS serão os responsáveis pela análise e aprovação dos aspectos 
técnico-administrativos, conforme fatores estabelecidos nesta Norma. 
7.5 As propostas e indicações para Premiação por Excelência deverão ser 
apresentadas em até 5 (cinco) laudas, contendo, no mínimo, as informações definidas nos 
Anexos B ou C, conforme a categoria escolhida. 
7.5.1 Os candidatos à Premiação por Excelência na categoria Destaque Individual da 
Embrapa deverão anexar à proposta a síntese do curriculum vitae, conforme Anexo D. 
7.5.2 Um empregado poderá figurar em mais de uma proposta de Premiação por 
Excelência, desde que tenha prestado contribuições a diferentes processos de trabalho ou 
atividades da Empresa. 
7.6 Cada UD, por intermédio da sua Chefia Geral, poderá indicar ao DGP 1 (um) 
candidato para a categoria Destaque Individual da Embrapa e 2 (dois) para a de 
Destaques da Unidade, representando as áreas de pesquisa e desenvolvimento e de 
suporte à pesquisa e desenvolvimento. 
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7.7 Na Sede, o CTS selecionará 3 (três) propostas: uma para concorrer na categoria 
Destaque Individual da Embrapa e 2 (duas) na categoria Destaques da Unidade, sendo  
1 (uma) da área de P&D e 1 (uma) da área suporte à pesquisa e desenvolvimento, para 
representar a Sede. 
7.8 O CTS enviará ao DGP as propostas selecionadas e recomendadas para 
representar a Sede na Premiação por Excelência nas diferentes categorias. 
7.9 As propostas que irão concorrer na categoria Destaques da Unidade recebidas pelo 
DGP, após a apreciação de conformidade, deverão ser encaminhadas à DE para decisão 
final quanto à concessão dos prêmios. 
7.10 As propostas que não atenderem às especificações desta Norma deixarão de 
participar do processo de premiação e serão devolvidas, pelo DGP, às Unidades de 
origem, com as respectivas justificativas. 
7.11 O Diretor-Presidente da Embrapa constituirá um grupo de trabalho multidisciplinar, 
formado por até 10 (dez) técnicos da Embrapa e, se for o caso, de outras instituições,  
para análise e seleção das propostas para premiação na categoria Destaque Individual  
da Embrapa. 
7.11.1  O DGP indicará os nomes que irão compor o grupo e o nome do coordenador dos 
trabalhos, e promoverá o gerenciamento das ações, visando o fiel cumprimento das 
orientações contidas nesta Norma. 
7.11.2  O grupo, após emitir parecer, enviará à DE, por intermédio da Chefia do DGP, as 
propostas selecionadas para premiação na categoria Destaque Individual da Embrapa, a 
quem compete a análise e decisão final quanto à concessão dos prêmios. 
7.11.3 A DE, após a aprovação, encaminhará os documentos ao DGP para as providências 
posteriores estipuladas nesta Norma. 
7.11.4  O DGP manterá o banco de dados dos processos relativos às categorias 
Destaques Individuais da Embrapa e Destaques da Unidade, mediante o arquivamento, 
acompanhamento e atualização das informações, visando compor a memória dessa 
modalidade de premiação. 
7.11.5   As informações constantes das propostas serão passíveis de verificação por meio 
de auditoria interna ou externa à Embrapa, devendo a Chefia proponente manter o 
controles e os arquivos organizados para atender a qualquer pedido de comprovação, 
mediante esclarecimentos e provas documentais, quando solicitado. 
7.11.6   Os Chefes das Unidades serão os responsáveis diretos pela fidedignidade de 
todas as informações contidas nas propostas enviadas ao DGP. 
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8. CATEGORIA: EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
8.1 A categoria Excelência no Atendimento está sendo adequada à participação da 
Embrapa no Programa de Qualidade no Serviço Público, coordenado pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
8.2 O processo de avaliação e premiação desta categoria objetiva avaliar os padrões de 
qualidade dos serviços prestados pela Embrapa diretamente aos cidadãos-usuários, 
amparado na metodologia e nos prazos estabelecidos para a ação referente à Pesquisa de 
Satisfação do Cidadão determinados pelo Governo Federal por meio do Decreto Nº 3507, 
de 13 de junho de 2000. 
8.3 Serão avaliados os seguintes serviços: 

a)  Ouvidoria; 
b)  Atendimento pessoal na recepção da Unidade (Sede e UDs); 
c)  Consulta pessoal à biblioteca da Unidade (Sede e UDs); 
d)  Venda de publicações, vídeos e CDs por correspondência, e-mail, telefone e  

diretamente ao cliente (Sede e UDs). 
8.4 Para efeito desta premiação, as Unidades Centrais, o SCT, o SNT e o SAPC 
compõem a Unidade Sede. 
8.5 A Ouvidoria será caracterizada como Unidade independente para efeito desta 
premiação. 
8.6 A qualidade do atendimento da Embrapa será representada pelo somatório dos 
desempenhos da Unidade Sede, Unidades Descentralizadas e Ouvidoria nos serviços 
avaliados pelos cidadãos-usuários. 
8.7 Compete à ACS divulgar a todas as Unidades, após aprovação da DE, a 
metodologia adotada na avaliação da qualidade do atendimento ao cidadão-usuário, bem 
como os resultados obtidos. 
8.8 A ACS poderá contar com a participação de instituições ou profissionais externos à 
Embrapa para promover a avaliação da qualidade no atendimento ao cliente. 
8.9 A ACS manterá o banco de dados do processo referente à categoria Excelência no 
Atendimento, mediante o arquivamento, acompanhamento e atualização das informações, 
visando compor a memória dessa modalidade de premiação. 

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: DESTAQUE INDIVIDUAL DA EMBRAPA E 
DESTAQUES DA UNIDADE 

9.1 Após a aprovação, pela DE, das propostas de premiação, o DGP informará, por 
escrito, o resultado às Chefias das Unidades envolvidas. 
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9.2 As Chefias deverão dar amplo conhecimento dos resultados na sua Unidade, 
principalmente aos empregados premiados. 
9.3 O DGP enviará à SGE e à ACS, após a conclusão do processo de Premiação por 
Excelência, a relação dos contemplados, de forma que essas Unidades possam, 
respectivamente, providenciar a confecção dos diplomas de reconhecimento e a 
personalização dos objetos-prêmios. 
9.4 A entrega dos prêmios aos selecionados na categoria Destaque Individual da 
Embrapa e a divulgação dos nomes dos agraciados na categoria Destaques da Unidade 
ocorrerão no mês de abril por ocasião do aniversário da Empresa. 
9.5   Os diplomas de reconhecimento para os premiados na categoria Destaques da Unidade 
serão enviados pela SGE às Unidades de lotação dos empregados, cuja Chefia efetuará a 
entrega dos prêmios na própria Unidade, por ocasião das comemorações de aniversário da 
mesma. 
9.6 A Premiação por Excelência na categoria Destaque Individual da Embrapa será 
feita, sob a coordenação do DGP, por meio de divulgação documental dos nomes dos 
empregados selecionados no ano objeto da avaliação. 
9.7 A peça de comunicação a ser adotada para essa divulgação poderá ser uma 
publicação impressa, CD-ROM e/ou internet (ícone na home-page da Embrapa), 
evidenciando no título a categoria e o ano relativo à premiação. 
9.7.1 As informações a serem utilizadas na elaboração da peça de comunicação devem 
considerar toda a vida profissional do agraciado, contendo, no mínimo, os seguintes dados: 

a) breve biografia e foto do empregado; 
b) formação acadêmica; 
c) relato das principais realizações na área de C&T e realizações de projetos de 

destaque; 
d) apresentação dos parceiros nas realizações; 
e) fatores de sucesso nas realizações; 
f) perspectiva para o futuro desenvolvimento da área de atuação do empregado. 

9.7.2 A peça de comunicação a ser elaborada e divulgada pela Embrapa poderá ser 
patrocinada por entidades públicas ou privadas, ou ainda parcerias institucionais no 
desenvolvimento e documentação dos trabalhos selecionados, respeitadas as condições 
estabelecidas nesta Norma. 
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9.7.3 O Diretor-Presidente enviará a cada um dos empregados selecionados na categoria 
Destaque Individual da Embrapa, sob a coordenação do DGP, um exemplar da peça de 
comunicação. 
9.7.4 A Biblioteca da Sede manterá arquivado o material de divulgação relativa à modalidade 
de Premiação por Excelência, tornando as informações correspondentes acessíveis ao público 
interno e externo à Empresa. 
9.8 A SGE promoverá, por meio de ato normativo assinado pelo Diretor-Presidente da 
Embrapa, publicado no BCA, no prazo máximo de 60 dias após a oficialização dos 
resultados, a divulgação: 

a) dos nomes dos pesquisadores premiados na categoria Destaque Individual da 
Embrapa, junto com uma síntese das contribuições relevantes efetivadas por eles; 

b) dos nomes dos empregados e equipes premiados na categoria Destaques da 
Unidade. 

9.9 A Unidade deverá incluir, no seu respectivo relatório anual de atividades, o(s) 
nome(s) do(s) empregado(s) premiados(s) nos termos desta Norma. 

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO  
10.1 Após a aprovação, pela DE, do resultado decorrente da avaliação da qualidade no 
atendimento ao cidadão-usuário, a ACS divulgará as 3 (três) Unidades melhor classificadas. 
10.2 Cada Chefe de UC ou UD deverá dar amplo conhecimento dos resultados da 
premiação no âmbito de sua Unidade. 
10.3 As Chefias das Unidades selecionadas nessa categoria deverão enfatizar o resultado da 
premiação e, quando for o caso, promover a entrega de brindes a todos os seus empregados. 
10.4 O prêmio relativo ao diploma de reconhecimento será entregue às Unidades 
contempladas, de acordo com a seção 5.2. 
10.5 A SGE promoverá a divulgação das Unidades selecionadas, por meio de ato 
normativo assinado pelo Diretor-Presidente da Embrapa, publicado no BCA, no prazo 
máximo de 60 dias após a oficialização dos resultados. 

11. RESPONSABILIDADES 
11.1 Da Diretoria Executiva: 

a) aprovar o calendário das ações e as regras referentes à Premiação por 
Excelência; 
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b) emitir a decisão final quanto à concessão dos prêmios por excelência aos empregados 
recomendados pelas UDs e pelo CTS, propostos pelo grupo de trabalho; 

c) devolver o processo aprovado para o DGP; 
d) aprovar a metodologia a ser adotada na avaliação da qualidade no atendimento 

ao cliente e o seu resultado; 
e) resolver os casos omissos nesta Norma. 

11.2  Do Diretor-Presidente: 
a) divulgar no BCA, em novembro de cada ano e sob a coordenação da SGE, o 

calendário das ações e as regras relativas à Premiação por Excelência, após 
aprovação da Diretoria Executiva; 

b) designar o grupo de trabalho para análise das propostas, conforme estipulado 
nesta Norma; 

c) encaminhar aos contemplados, sob a coordenação do DGP, exemplar da peça de 
comunicação determinada na categoria Destaque Individual da Embrapa; 

d) encaminhar aos premiados, sob coordenação da ACS, os objetos-prêmios e os 
diplomas de reconhecimento estipulados nesta Norma; 

e) divulgar no BCA, sob a coordenação da SGE, as Unidades e os empregados 
selecionados para a Premiação por Excelência, conforme estipulado nesta 
Norma. 

11.3 Das UCs e UDs: 
a) coordenar e divulgar, no âmbito da sua Unidade, o processo de Premiação por 

Excelência, propagando sua importância para a melhoria da pesquisa e gestão da 
Empresa; 

b) incentivar chefes imediatos, coordenadores, supervisores, líderes de projetos ou 
responsáveis por subprojetos a acompanhar a execução das atividades dos 
empregados sob sua supervisão, buscando identificar contribuições relevantes 
para processos ou atividades na Unidade/Empresa; 

c) propiciar condições para que os CTIs e o CTS, conforme o caso, recebam, 
analisem, julguem, classifiquem e façam as recomendações das propostas para 
premiação; 

d) emitir parecer e encaminhar ao DGP, no caso das UDs, e ao CTS, no caso das 
UCs, as propostas que deverão concorrer à premiação; 
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e) facilitar e/ou promover a divulgação, interna e externa, das contribuições 
relevantes que deram origem à premiação; 

f) assegurar a fidedignidade de todas as informações contidas nas propostas, 
inclusive manter controles e arquivos organizados para atender qualquer 
demanda de auditoria interna ou externa à Embrapa;  

g) divulgar amplamente na Unidade, principalmente aos interessados, os resultados da 
premiação. 

11.4 Do CTS e dos CTIs: 
a) analisar e selecionar anualmente as propostas de premiação dos empregados 

das respectivas UCs e UDs, de acordo com os fatores estabelecidos nesta 
Norma, conforme o caso; 

b) encaminhar, ao respectivo Chefe-Geral da UD, no caso do CTI, toda a 
documentação contendo o parecer devido; 

c) enviar as propostas selecionadas ao DGP, no caso do CTS, informando, 
igualmente, às UCs interessadas. 

11.5 Do Grupo de Trabalho: 
a) selecionar até 10 propostas para serem agraciadas com a premiação na 

categoria Destaque Individual da Embrapa; 
b) encaminhar as propostas selecionadas à DE. 

11.6 Do DGP: 
a) coordenar o grupo de trabalho multidisciplinar responsável pela análise para a 

premiação na categoria Destaque Individual da Embrapa; 
b) alocar os recursos necessários para a premiação; 
c) orientar e assessorar as Unidades, em conjunto com a SGE, no que se refere à 

análise das propostas para premiação de empregados; 
d) verificar a conformidade das propostas para a premiação na categoria de  

objeto-prêmio e diplomas de reconhecimento; 
e) indicar os nomes que irão compor o grupo e do representante que coordenará os 

trabalhos; 
f) encaminhar ao grupo de trabalho as propostas recomendadas para a premiação; 
g) repassar ao grupo de trabalho as informações necessárias, contendo histórico 

dos anos anteriores, visando subsidiar as atividades do processo de análise da 
premiação; 
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h) informar o resultado da seleção aos Chefes das UCs e UDs premiadas, após 
análise e aprovação final por parte da Diretoria Executiva; 

i) adotar medidas necessárias para a divulgação do resultado final no BCA, em 
conjunto com a SGE; 

j) manter organizado o arquivo e controle das informações necessárias à memória 
do processo de que trata esta Norma; 

k) enviar à ACS e à SGE, relação dos empregados agraciados com diplomas de 
reconhecimento e objeto-prêmio, para fins de confecção, conforme estipulado 
nesta Norma; 

l) providenciar a confecção das peças de divulgação a serem entregues aos 
empregados; 

m) acompanhar a confecção e a efetiva entrega aos interessados dos prêmios 
mencionados nesta Norma, juntamente com a SGE e a ACS; 

n) enviar, para a Biblioteca da Sede e das UDs, cópia das peças de divulgação da 
categoria Destaque Individual da Embrapa, para fins de guarda e consulta; 

o) informar, quando da conclusão do envio do material aos interessados e à 
Biblioteca, a SGE e a ACS; 

p) propor melhorias no processo de que trata esta Norma. 
11.7 Da SGE: 

a) subsidiar o Diretor-Presidente na divulgação no BCA, em novembro de cada ano, 
do calendário das ações relativas à Premiação por Excelência; 

b) subsidiar o Diretor-Presidente na divulgação, no BCA, das Unidades, dos 
empregados e das equipes selecionadas na Premiação por Excelência no 
Atendimento, conforme estipulado nesta Norma; 

c) orientar e assessorar as Unidades, em conjunto com o DGP, no que se refere à 
análise e seleção das propostas desta premiação; 

d) orientar e assessorar as Unidades, em conjunto com a ACS, no que se refere a 
premiação da categoria Excelência no Atendimento; 

e) confeccionar os diplomas de reconhecimento a serem entregues aos empregados 
e Unidades contemplados; 

f) acompanhar a confecção e a efetiva entrega aos interessados dos prêmios 
mencionados nesta Norma, juntamente com o DGP e a ACS. 
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11.8 Do DTI: 
Manter a guarda e a disponibilização das peças de comunicação estabelecidas na 

categoria de Destaque Individual da Embrapa para consulta interna e externa, quando se 
tratar de CD-ROM. 
11.9 Da ACS: 

a) divulgar amplamente, em conjunto com o DGP e a SGE, os nomes e trabalhos 
dos agraciados com a Premiação por Excelência; 

b) providenciar a confecção dos objetos-prêmios a serem entregues aos 
empregados; 

c) organizar o evento da Premiação por Excelência na ocasião do aniversário da 
Embrapa; 

d) orientar e assessorar as Unidades, em conjunto com a SGE, no que se refere a 
premiação da categoria de Atendimento ao Cliente; 

e) enviar, por meio do Diretor-Presidente, e de acordo com os prazos estipulados 
nesta Norma, os prêmios aos empregados contemplados com a Premiação por 
Excelência, dando ciência ao DGP e à SGE quando este fato ocorrer; 

f) divulgar junto a todas as Unidades, após a aprovação da DE, a metodologia 
adotada na auditoria do Atendimento ao Cliente, bem como o resultado dessa 
avaliação; 

g) adotar, em conjunto com a SGE, as medidas necessárias para a divulgação, no 
BCA, do resultado da premiação na categoria de Atendimento ao Cliente; 

h) providenciar, juntamente com o DGP e a SGE, a confecção e a efetiva entrega 
aos interessados dos prêmios mencionados nesta Norma, de acordo com os 
padrões de comunicação visual estabelecidos na Empresa; 

i) propor melhorias no processo de que trata esta Norma. 
 
11.10 Da AUD: 

Auditar os dados e informações concedidas pelas Unidades neste processo de 
premiação. 

________________
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Anexo A (normativo) 
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Esquema da Norma do SAPRE 

 
PREMIAÇÃO POR EXCELÊNCIA

 

Destaques da 
Unidade 

 

Excelência no 
Atendimento 

1 Suporte à 
Pesquisa 

 

1 P&D 
 

3 Unidades 

Legenda: 
 
SAPRE - Sistema de Avaliação e Premiação por Resultados da Embrapa. 
DESTAQUE INDIVIDUAL DA EMBRAPA - Seleção nacional de até 10 pesquisadores

por ano base. 
DESTAQUES DA UNIDADE - Indicação dos nomes dos empregados em cada

Unidade. 
EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO - 3 melhores Unidades avaliadas no atendimento

ao cliente por telefone, correspondência e
mensagens eletrônicas. 

Destaque 
Individual 

da Embrapa 

(até) 10 
Pesquisadores 
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Anexo B (*) (normativo) 

(Modelo) 

Proposta para Premiação por Excelência 
Categoria: Destaque Individual da Embrapa 
1) Unidade: 

2) Identificação do autor: 

3) Área de atuação do trabalho desenvolvido pelo empregado: 

4) Identificação e descrição do processo (situação anterior à melhoria ou inovação): 

5) Identificação e descrição do processo (situação posterior à melhoria ou inovação): 

6) Descrição do trabalho desenvolvido: 

7) Justificativa técnica das razões da escolha: 

8) Descrição do impacto da inovação e/ou melhoria no processo ou atividade: 

9) Informações adicionais: 

10) Indicação feito por: (vide subseções  3.5.1 e 3.5.2. desta Norma) 

Nome:                                                              Cargo: 

Data:                                                               Assinatura: 

11) Parecer do CTI/CTS: 

Indicado para premiação:                    (   )  SIM                           (   ) NÃO 

Data:                                                Assinatura do Presidente do CTI/CTS: 

12) Parecer da Chefia da Unidade Descentralizada  

Envio ao DGP:                             (   )  SIM                           (   ) NÃO 

Data:                                                Assinatura do Chefe da Unidade: 

(*) Os espaços dos campos deste formulário podem ser ampliados desde que o documento final 
não ultrapasse 5 (cinco) páginas. 

⇒ anexar o Curriculum Vitae Síntese, Anexo “D” 
 

__________________________
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Anexo C (*) (normativo) 

(Modelo) 

Proposta para Premiação por Excelência 
Categoria: Destaques da Unidade 
(     ) Área Técnico-Científica                         (     ) Área de Suporte à Pesquisa 

1) Unidade: 

2) Identificação do Empregado ou da equipe responsável pela contribuição relevante: 

3) Área de atuação do trabalho desenvolvido pelo empregado: 

4) Identificação e descrição do processo (situação anterior à melhoria ou inovação): 

5) Identificação e descrição do processo (situação posterior à melhoria ou inovação): 

6) Descrição do impacto da inovação e/ou melhoria no processo ou atividade (avanços obtidos): 

7) Informações adicionais: 

8) Indicação feita por: (vide subseções 3.5.1 e 3.5.2.desta Norma) 

Nome:                                                              Cargo: 

Data:                                                               Assinatura: 

9) Parecer do CTI/CTS: 

Indicado para premiação:                    (   )  SIM                           (   ) NÃO 

Data:                                                Assinatura do Presidente do CTI/CTS: 

10) Parecer da Chefia da Unidade Descentralizada  

Envio ao DGP:                             (   )  SIM                           (   ) NÃO 

Data:                                                Assinatura do Chefe da Unidade: 

(*) Os espaços dos campos deste formulário podem ser ampliados desde que o documento final 
não ultrapasse 5 (cinco) páginas. 

______________________ 
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ANEXO D  (*) (normativo) 
 

SÍNTESE DO CURRICULUM VITAE  
DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Cargo:                                               Matrícula: 

Local e Data de Nascimento: 

Universidade onde estudou e ano de conclusão: 

BS:    ___________________________________________ Ano: ___________________ 

MSc:  __________________________________________ Ano: ___________________ 

PhD:  ___________________________________________ Ano: ___________________ 

PD:   _________________________________________ Ano: ___________________ 

DADOS ADICIONAIS 
1) Listar os trabalhos mais importantes publicados, por ordem cronológica decrescente (área de 

pesquisa ou gerencial): 

2) Listar as atividades mais importantes, por ordem cronológica decrescente e os 
projetos/subprojetos executados/em execução, dos quais tenha participado ou que esteja 
envolvido atualmente: 

 

(*) Anexar à proposta de Premiação por Excelência na categoria Destaque Individual da Embrapa. 

_____________________ 


