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Bônus baseado em pontos para Avaliadores
Licenciados
O Esquema de Licenciamento de Avaliadores (Assessor Licensing Scheme, ALS) da Rede de Recursos
de Altos Valores de Conservação (HCV Resource Network, HCVRN) oferece um sistema de bônus
baseados em pontos como parte de seu programa de capacitação profissional contínua para
Avaliadores Licenciados. Os bônus foram introduzidos como reconhecimento de esforços de
Avaliadores Licenciados com bom desempenho e participação ativa em atividades de aprendizagem
por pares. Eles também foram projetados para promover o engajamento e melhorar o
entendimento do ALS pelos avaliadores.

Como funcionam os bônus?
•
•
•
•
•
•

Todos os Avaliadores Licenciados podem participar do programa de bônus baseados em pontos.
Os pontos são concedidos com base no desempenho ou participação em atividades específicas
(veja abaixo).
Os avaliadores podem gastar os pontos que receberam em bônus de sua escolha (veja abaixo).
O Gerente de Qualidade irá acompanhar os pontos concedidos para cada avaliador em cada ano
civil.
Os pontos no expiram e podem ser transferidos para o ano seguinte.
Os pontos não podem ser transferidos para outros avaliadores.

Pontos baseados em desempenho
Indicador de desempenho

Pontos

Seu relatório foi satisfatório (sem nenhuma reapresentação)
Seu relatório de avaliação de HCV foi satisfatório na primeira apresentação e não
precisou de nenhuma reapresentação.

5 pontos

Seu relatório foi satisfatório (após uma reapresentação)
Seu relatório de avaliação de HCV foi satisfatório, mas precisou de uma
reapresentação.
Seu relatório foi satisfatório (após duas reapresentações)
Seu relatório de avaliação de HCV foi satisfatório, mas precisou de duas
reapresentações.

3 pontos

1 ponto

Pontos baseados em atividades
Atividade

Pontos

Participar de um webinar do ALS

1 ponto
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Certifique-se de confirmar sua presença para o Gerente de Qualidade do ALS
antecipadamente.
Participar de um curso de formação geral de HCV
Por exemplo, um curso de HCV on-line ou um curso de formação rápido oferecido por
1 ponto
qualquer provedor de treinamento.
Pré-cadastrar seu relatório de avaliação de HCV na plataforma do ALS
O pré-cadastro de um relatório de avaliação de HCV irá auxiliar a equipe do ALS a
planejar a revisão de seu relatório antecipadamente. Conecte-se à sua conta pessoal
para efetuar o pré-cadastro de uma avaliação.

2 pontos

Participar de um telefonema individual
A participação em uma ligação quando solicitada pelo Gerente de Qualidade ou por
um membro da equipe do ALS pode lhe dar alguns pontos! Certifique-se de responder 2 pontos
prontamente à solicitação deles para uma chamada.
Completar e passar num teste de ALS on-line
Questionários on-line serão enviados regularmente. Estes testes visam certificar de
que seus conhecimentos de ALS e HCV estão em dia. A pontuação necessária para
obter a “aprovação” será definida para cada teste individualmente.

2 pontos

Fazer trabalho voluntário para o ALS
O voluntariado pode incluir orientar um Avaliador recentemente Licenciado,
transmitir ou organizar um webinar num tópico específico solicitado pelo ALS, ajudar
a elaborar, revisar ou verificar documentos ou guias, fornecer comentários técnicos
para o ALS quando solicitado e outras atividades determinadas pelo Secretariado da
HCVRN.

2 pontos

Participar de outros eventos organizados pelo ALS
Estes incluem cursos especialmente desenvolvidos e outras atividades.

3 pontos

Participar e ser aprovado num Curso de Formação de ALS conferido por uma
organização de treinamento cadastrada
Particularmente relevante para avaliadores que foram licenciados quando o
treinamento não era um requisito obrigatório. Um certificado de treinamento com
seu número exclusivo será solicitado.

5 pontos
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★ Bônus ★
Bônus*

Total de
pontos

5% de desconto na taxa de avaliação de relatório
ou
Renovação de licença gratuita (aplicável no ano seguinte; um pedido de renovação
de licença ainda deve ser submetido)

5 pontos

10% de desconto na taxa de avaliação de relatório

10 pontos

15% de desconto na taxa de avaliação de relatório

15 pontos

20% de desconto na taxa de avaliação de relatório

20 pontos

*A quantidade mínima de pontos que podem ser usados para desconto na taxa de avaliação de
relatório é de 5. Pontos só podem ser usados em grupos de 5, 10, 15, ou 20. Um máximo de 20
pontos podem ser usados para reduzir o custo de qualquer uma taxa de avaliação de relatório.

Perguntas?
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com qualitymanager@hcvnetwork.org
Nota: O esquema de bônus será revisto anualmente. A HCVRN se reserva o direito de
revisar/verificar/alterar o esquema e conceder ou retirar pontos de Avaliadores Licenciados em
qualquer momento.
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