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1 Objetivo 

 O Guia de Avaliação - Parte II define requisitos relacionados a: 
Instituições Avaliadoras 

 Avaliadores MA-MPS; 

 Formação de avaliadores; 

 Progressão de nível de avaliadores. 
 

Este documento é destinado, mas não está limitado, às Instituições Avaliadoras (IA), 
aos avaliadores MA-MPS, às empresas que desejam ser avaliadas seguindo o MA-
MPS e às Instituições Implementadoras (II) do MR-MPS.  

 

 

2 Termos e definições 

Os termos e definições do MPS-BR - Glossário Geral aplicam-se, também, a este 
guia. 

 

3 Instituição Avaliadora (IA)  

Uma avaliação MR-MPS é conduzida por uma Instituição Avaliadora (IA) 
credenciada pela SOFTEX conforme parecer do Fórum de Credenciamento e 
Controle (FCC).  
 
Para solicitar o seu credenciamento, as instituições proponentes devem cumprir os 
seguintes requisitos institucionais:  
 

 Demonstrar possuir uma estratégia institucional de capacitação dos 
avaliadores, líder e adjunto, com destaque para os processos de seleção, 
capacitação e manutenção da competência dos avaliadores, considerando 
uma combinação de conhecimento, habilidades e atributos pessoais; 

 Ter um coordenador da IA que  seja avaliador líder; 

 Ter um vice coordenador da IA que seja avaliador líder (desejável); 

 Ter vinculados àIA, no mínimo, mais 1 (um) avaliador líder inicial, 
intermediário ou experiente ou 1 (um) avaliador adjunto. 

Após análise do documento de solicitação de credenciamento e parecer favorável 
da ETM e do Fórum de Credenciamento e Controle (FCC), a SOFTEX assina um 
termo de convênio com a Instituição Avaliadora (IA) para seu credenciamento por 
um período de 3 anos.  

No termo de convênio entre a SOFTEX e a IA, dentre outras cláusulas, constarão as 
seguintes restrições: 

 A Instituição Avaliadora (IA) da unidade organizacional a ser avaliada não 
pode ser a Instituição Implementadora (II) do MR-MPS nesta unidade 
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organizacional, nem a respectiva Instituição Organizadora do Grupo de 
Empresas (IOGE). Também não pode, nos últimos dois anos, ter 
realizado qualquer tipo de consultoria na unidade organizacional 
relacionada aos modelos MPS e nível que está sendo avaliado, ter um 
membro que tenha trabalhado, orientado trabalho na UO relacionado ao 
modelo no nível que está sendo avaliado e cujo resultado tenha sido 
utilizado na  implementação do nível ou ter parentesco com membros da 
UO; 

 Como parte da estratégia institucional para manutenção da competência 
dos seus avaliadores, é recomendável que os membros da IA participem 
anualmente do Workshop Anual do MPS (WAMPS). A não participação 
em pelo menos 1 (um) Workshop a cada período de credenciamento da 
IA  ou em cursos de reciclagem considerados obrigatórios pela ETM, 
mesmo que justificadas, descredenciam o avaliador líder ou avaliador 
adjunto.  

 O coordenador da IA deve estar presente anualmente ao workshop de 
avaliadores (WAMPS) e à reunião de coordenadores de IA. Em situações 
excepcionais pode ser representado por outro avaliador da IA, 
preferencialmente o vice-coordenador. O não atendimento a este 
compromisso é motivo de descredenciamento da IA. 

 A cada renovação de credenciamento, a IA deve enviar à SOFTEX o 
relatório de atividades, com as devidas comprovações, de cada um de 
seus avaliadores atendendo aos requisitos para recredenciamento de 
avaliadores líderes e adjuntos publicados no site MPS. 

 Para ser recredenciada uma IA deve ter realizado pelo menos uma (1) 
avaliação no período de credenciamento anterior. 

 Para recredenciamento um avaliador líder deve ter realizado pelo menos 
uma avaliação como líder ou adjunto no período de credenciamento 
anterior. 

 

Considerações relacionadas aos níveis de avaliadores 

Um avaliador MPS pode ser de um dos seguintes níveis: avaliador adjunto, avaliador líder inicial, 
avaliador líder intermediário ou avaliador líder experiente. Pode estar credenciado em um ou mais 
modelos MPS. Pode, também, estar credenciado em níveis diferentes para cada modelo. 

 

3.1 Requisitos para o avaliador adjunto MR-MPS-SW 

Um avaliador adjunto MR-MPS-SW deve cumprir os seguintes requisitos mínimos 
de formação acadêmica, treinamento MPS e experiência profissional abaixo 
relacionados:  

Formação acadêmica: 
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 Formação acadêmica sólida (obrigatório: graduação e desejável: 
especialização, mestrado ou doutorado concluídos) e  

 Conhecimento comprovado de Engenharia de Software com foco 
em processos de software. 

Treinamento MPS: 

 Aprovação na Prova de Implementadores Software (P2-MPS-SW) e 

 Participação no Curso para Avaliadores MA-MPS (C3-MPS) e 

 Aprovação na Prova para Avaliadores (P3-MPS-SW). 

Experiência profissional: 

 Experiência comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos na área de 
Engenharia de Software  e  

 Experiência comprovada com participação significativa em 3 (três) 
implementações de processos de software onde a unidade 
organizacional obteve oficialmente nível de maturidade do MR-
MPS-SW.  

 

3.2 Requisitos para o avaliador adjunto MR-MPS-SV 

Um avaliador adjunto MR-MPS-SV deve cumprir os seguintes requisitos mínimos de 
formação acadêmica, treinamento MPS e experiência profissional abaixo 
relacionados:  

Formação acadêmica: 

 Formação acadêmica sólida (obrigatório: graduação e desejável: 
especialização, mestrado ou doutorado concluídos) e  

 Conhecimento comprovado em processos relacionados a serviços. 

Treinamento MPS: 

 Aprovação na Prova de Implementadores Serviços (P2-MPS-SV) e 

 Participação no Curso para Avaliadores MA-MPS (C3-MPS) e 

 Aprovação na Prova para Avaliadores (P3-MPS-SV). 

Experiência profissional: 

 Experiência comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos em 
processos voltados a serviços e  

 Experiência comprovada em 3 (três) implementações de processos 
de serviços onde a unidade organizacional obteve oficialmente 
nível de maturidade do MR-MPS-SV.  
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3.3 Requisitos para o avaliador adjunto MR-MPS-RH 

Um avaliador adjunto MR-MPS-RH deve cumprir os seguintes requisitos mínimos de 
formação acadêmica, treinamento MPS e experiência profissional abaixo 
relacionados:  

Formação acadêmica: 

 Formação acadêmica sólida (obrigatório: graduação e desejável: 
especialização, mestrado ou doutorado concluídos) e  

 Conhecimento comprovado em processos relacionados a gestão 
de pessoas. 

Treinamento MPS: 

 Aprovação na Prova de Implementadores RH (P2-MPS-RH) e 

 Participação no Curso para Avaliadores MA-MPS (C3-MPS) e 

 Aprovação na Prova para Avaliadores (P3-MPS-RH). 

Experiência profissional: 

 Experiência comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos em 
processos voltados a gestão de pessoas.  

 Experiência comprovada em 3 (três) implementações de processos 
de gestão de pessoas onde a unidade organizacional obteve 
oficialmente nível de maturidade do MR-MPS-RH.  

 

3.4  Requisitos para avaliador líder inicial MR-MPS-SW 

Um avaliador líder MR-MPS-SW deve cumprir os seguintes requisitos mínimos de 
formação acadêmica, treinamento MPS e experiência profissional abaixo 
relacionados: 

Formação Acadêmica:  

 Os mesmos requisitos exigidos para avaliador adjunto MR-MPS-SW. 

Treinamento MPS:  

Além do exigido para avaliador adjunto MR-MPS-SW:  

 Participação em, no mínimo, 6 (seis) avaliações MR-MPS-SW como 
avaliador adjunto, sendo pelo menos 2 (duas) de nível F. 

 Treinamento para avaliador líder realizado por uma Instituição Avaliadora  
e 
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 Aprovação como avaliador líder após conduzir 1 (uma) avaliação 
observada níveis G ou F (preferencial) do MR-MPS-SW por um avaliador 
líder experiente indicado pelo Coordenador do Corpo de Observadores 
MPS.  

Experiência Profissional: 

 Os mesmos requisitos exigidos para avaliador adjunto MR-MPS-SW.  

 

3.5 Requisitos para avaliador líder inicial MR-MPS-SV 

Um avaliador líder MR-MPS-SV deve cumprir os seguintes requisitos mínimos de 
formação acadêmica, treinamento MPS e experiência profissional abaixo 
relacionados: 

Formação Acadêmica:  

 Os mesmos requisitos exigidos para avaliador adjunto MR-MPS-SV. 

Treinamento MPS:  

Além do exigido para avaliador adjunto:  

 Participação em, no mínimo, 6 (seis) avaliações MR-MPS-SV como 
avaliador adjunto, sendo pelo menos 2 (duas) de nível F. 

 Treinamento para avaliador líder MR-MPS-SV realizado por uma 
Instituição Avaliadora  e 

 Aprovação como avaliador líder após conduzir 1 (uma) avaliação 
observada Nível G ou F (preferencial) MR-MPS-SV por um avaliador líder 
experiente indicado pelo Coordenador do Corpo de Observadores MPS.  

Experiência Profissional: 

 Os mesmos requisitos exigidos para avaliador adjunto MR-MPS-SV. 

 

3.6 Requisitos para avaliador líder inicial MR-MPS-RH 

Um avaliador líder MR-MPS-RH deve cumprir os seguintes requisitos mínimos de 
formação acadêmica, treinamento MPS e experiência profissional abaixo 
relacionados: 

Formação Acadêmica:  

 Os mesmos requisitos exigidos para avaliador adjunto MR-MPS-RH. 

Treinamento MPS:  

Além do exigido para avaliador adjunto:  
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 Participação em, no mínimo, 6 (seis) avaliações MR-MPS-RH como 
avaliador adjunto, , sendo pelo menos 2 (duas) de nível F. 

 Treinamento para avaliador líder MR-MPS-RH realizado por uma 
Instituição Avaliadora  e 

 Aprovação como avaliador líder após conduzir 1 (uma) avaliação 
observada Nível G ou F (preferencial) MR-MPS-RH por um avaliador líder 
experiente indicado pelo Coordenador do Corpo de Observadores MPS. 

Experiência Profissional: 

 Os mesmos requisitos exigidos para avaliador adjunto MR-MPS-RH. 

 

 

Considerações relacionadas ao treinamento para avaliadores líderes MPS realizado em uma IA 

A formação de avaliadores líderes deve começar na Instituição Avaliadora da qual o avaliador 
adjunto faz parte. Esta formação não deve ser apenas a observação de como um avaliador líder da 
IA conduz uma avaliação. Isto não é suficiente para uma boa formação e preparação para a 
avaliação observada. 

Para esta etapa de sua formação, o avaliador adjunto deve realizar todas as atividades de uma 
avaliação inicial e final, sob a supervisão dos avaliadores da IA. A responsabilidade pela realização 
destas atividades deve ser progressiva e estender-se pelo tempo necessário para uma boa 
formação. 

Caso o avaliador adjunto não pertença a nenhuma IA, após a participação em pelo menos 4 
avaliações como avaliador adjunto, deve solicitar à SOFTEX a indicação de uma IA onde possa 
realizar esta etapa de sua formação. 

Em qualquer caso, a responsabilidade da formação é do coordenador da IA, que ao solicitar a 
observação deve atestar que o avaliador adjunto cumpriu esta etapa na IA e está pronto para ser 
observado como avaliador líder. 

 

Considerações relacionadas ao treinamento conjunto para avaliador líder SW, SV e RH 

A formação para avaliador líder de um avaliador adjunto MR-MPS-SW, MR-MPS-SV e MR-MPS-RH 
pode ser  realizada de forma conjunta e envolver dois ou mais modelos. Neste caso, o candidato a 
avaliador líder deve cumprir os seguintes requisitos de treinamento além do exigido para avaliador 
adjunto: 

 Participação em, no mínimo, 6 (seis) avaliações MR-MPS-SW ou MR-MPS-SV ou MR-
MPS-RH como avaliador adjunto, sendo que em nenhum modelo onde está sendo 
treinado para avaliador líder podem ser menos de 2 (duas) avaliações. Obrigatoriamente, 
também, pelo menos 2 (duas) avaliações devem ser de nível F. 

 Treinamento para avaliador líder realizado por uma Instituição Avaliadora  e 

 Aprovação como avaliador líder após conduzir 1 (uma) avaliação observada Nível G ou F 
(preferencial) em um dos modelos por um avaliador líder experiente indicado pelo 
Coordenador do Corpo de Observadores MPS. 
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Considerações relacionadas a lead appraisers CMMI  que desejem se tornar avaliadores MPS 

O Programa MPS.BR reconhece como adequado o processo de seleção e formação de lead 
appraisers  realizado pelo CMMI Institute. Desta forma, caso um lead appraiser deseje se tornar, 
também, avaliador MPS, é reconhecido como cumpridos os requisitos estabelecidos no MPS para 
formação acadêmica e experiência profissional de avaliadores líderes inicial e intermediário.  

Para serem avaliadores MR-MPS-SW é necessário que estejam habilitados pelo CMMI Institute  para 
realizar avaliações SCAMPI no modelo CMMI-DEV e para serem avaliadores MR-MPS-SV é 
necessário que estejam habilitados pelo SEI para realizar avaliações SCAMPI no modelo CMMI-SV. 

No que se refere a treinamento MPS, o lead appraiser  deve cumprir os seguintes requisitos: 

 Participação no Curso para Avaliadores (C3-MPS) e  

 Aprovação na Prova para Avaliadores (P3-MPS.SW e/ou P3-MPS-SV) 

 Para se tornar avaliador MR-MPS-SV é necessária aprovação na prova para  
Implementadores (P2-Serviços). 

 Para se tornar avaliador MR-MPS-RH é necessária aprovação na prova para  
Implementadores (P2-RH). 

 
  

Após a aprovação na prova para avaliadores, o lead appraiser passa à situação de avaliador adjunto. 
Para passar a avaliador líder MR-MPS-SW (neste caso a passagem é direta para avaliador líder 
intermediário) deve participar de uma avaliação MR-MPS-SW como avaliador adjunto (voluntário ou 
vinculado a uma IA) ou participar/ter participado como lead appraiser em uma avaliação conjunta 
MR-MPS-SW, ambos os casos com um avaliador líder experiente que irá preencher o relatório de 
observação e enviar para aprovação na SOFTEX  

Para passar a avaliador líder MR-MPS-SV (neste caso a passagem também é direta para avaliador 
líder intermediário) deve participar de uma avaliação MR-MPS-SV como avaliador adjunto (voluntário 
ou vinculado a uma IA) ou ter participado como lead appraiser em uma avaliação conjunta MR-MPS-
SV, ambos os casos com um avaliador líder experiente que irá preencher o relatório de observação e 
enviar para aprovação da SOFTEX.  

Lead appraisers habilitados para realizar avaliações de alta maturidade pelo CMMI Institute devem 
comprovar esta situação à SOFTEX e solicitar sua passagem a avaliador líder  experiente habilitado 
a avaliar os níveis A e B do MPS, após já ter sido aprovado como avaliador MPS, A aprovação da 
SOFTEX se dará com base em parecer do FCC, após análise de documentos e recomendação da 
ETM-Avaliação. 

 

3.7 Requisitos de avaliador líder Intermediário MR-MPS-SW 

Para o credenciamento como avaliador líder intermediário MR-MPS-SW, um 
avaliador líder inicial MR-MPS-SW deve cumprir os seguintes requisitos: 

Treinamento MPS: 

 Participação em 1 (uma) avaliação MR-MPS-SW de nível E ou 
superior como avaliador adjunto, onde participou de miniequipe 
responsável por processos do nível E e 

 Participação em 1 (uma) avaliação MR-MPS-SW níveis D, C ou 
superior como avaliador adjunto, onde participou de miniequipe 
responsável por processos do nível C ou D. 
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Experiência profissional: 

 Experiência comprovada de envolvimento significativo na 
implementação de processos de software onde a unidade 
organizacional obteve nível de maturidade do MR-MPS-SW níveis 
D, C ou superior e 

 Ter liderado, pelo menos, 6 (seis) avaliações MR-MPS-SW de 
níveis G ou F, sendo pelo menos 2 (duas) de nível F. 

A ascensão de um avaliador líder inicial MR-MPS-SW para avaliador líder 
intermediário MR-MPS-SW é aprovada pela SOFTEX, com base em parecer do 
FCC, após análise de documentos e recomendação da ETM Avaliação. Em caso de 
não aprovação, o avaliador líder inicial pode submeter após 6 (seis) meses um novo 
pedido de passagem a avaliador líder intermediário, que seguirá os mesmos 
procedimentos do pedido anterior para aprovação. 

 

3.8 Requisitos de avaliador líder Intermediário MR-MPS-SV 

Para o credenciamento como avaliador líder intermediário MR-MPS-SV, um 
avaliador líder inicial deve cumprir os seguintes requisitos: 

Treinamento MPS: 

 Participação em 1 (uma) avaliação MR-MPS-SV de nível E ou 
superior como avaliador adjunto, onde participou de miniequipe 
responsável por processos do nível E e 

 Participação em 1 (uma) avaliação MR-MPS-SV níveis D, C ou 
superior como avaliador adjunto, onde participou de miniequipe 
responsável por processos do nível C ou D. 

Experiência profissional: 

 Experiência comprovada de envolvimento significativo na 
implementação de processos de serviço onde a unidade 
organizacional obteve nível de maturidade do MR-MPS-SV níveis 
D, C ou superior e 

 Ter liderado, pelo menos, 6 (seis) avaliações MR-MPS-SV de níveis 
G ou F, sendo pelo menos 2 (duas) de nível F. 

A ascensão de um avaliador líder inicial MR-MPS-SV para avaliador líder 
intermediário MR-MPS-SV é aprovada pela SOFTEX, com base em parecer do 
FCC, após análise de documentos e recomendação da ETM Avaliação. Em caso de 
não aprovação, o avaliador líder inicial pode submeter após 6 (seis) meses um novo 
pedido de passagem a avaliador líder intermediário, que seguirá os mesmos 
procedimentos do pedido anterior para aprovação. 
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3.9 Requisitos de avaliador líder Intermediário MR-MPS-RH 

Para o credenciamento como avaliador líder intermediário MR-MPS-RH, um 
avaliador líder inicial deve cumprir os seguintes requisitos: 

Treinamento MPS: 

 Participação em 1 (uma) avaliação MR-MPS-RH de nível E ou 
superior como avaliador adjunto, onde participou de miniequipe 
responsável por processos do nível E e 

 Participação em 1 (uma) avaliação MR-MPS-RH níveis D, C ou 
superior como avaliador adjunto, onde participou de miniequipe 
responsável por processos do nível C ou D. 

Experiência profissional: 

 Experiência comprovada de envolvimento significativo na 
implementação de processos de Gestão  de Pessoas onde a 
unidade organizacional obteve nível de maturidade do MR-MPS-RH 
níveis D, C ou superior e 

 Ter liderado, pelo menos, 6 (seis) avaliações MR-MPS-RH de 
níveis G ou F, sendo pelo menos 2 (duas) de nível F. 

A ascensão de um avaliador líder inicial MR-MPS-RH para avaliador líder 
intermediário MR-MPS-RH é aprovada pela SOFTEX, com base em parecer do 
FCC, após análise de documentos e recomendação da ETM Avaliação. Em caso de 
não aprovação, o avaliador líder inicial pode submeter após 6 (seis) meses um novo 
pedido de passagem a avaliador líder intermediário, que seguirá os mesmos 
procedimentos do pedido anterior para aprovação. 

 

3.10 Requisitos  de avaliador líder experiente MR-MPS-SW 

Para o credenciamento como avaliador líder experiente MR-MPS-SW, um avaliador 
líder intermediário deve cumprir os seguintes requisitos: 

Experiência profissional: 

 Ter liderado 4 (quatro) avaliações MR-MPS-SW de níveis E, D ou 
C, sendo pelo menos 2 (duas) de níveis D ou C. 

Formação continuada: 

 Ter participado de pelo menos um Congresso, Simpósio ou 
Workshop (excluído o WAMPS) nos últimos 5 anos. 

A ascensão de um avaliador líder intermediário MR-MPS-SW para avaliador líder 
experiente MR-MPS-SW é aprovada pela SOFTEX, com base em parecer do FCC  
e recomendação da ETM Avaliação após análise de Relatório (com roteiro fornecido 
pela SOFTEX) e documentos que comprovem a formação acadêmica, experiência 
em avaliações MPS-SW, envolvimento em atividades do MPS, atividades de 
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formação continuada, experiência em implementações MPS-SW e outras atividades 
que comprovem a capacitação nos processos do MPS-SW. Em caso de não 
aprovação, o avaliador líder intermediário pode submeter após 6 (seis) meses um 
novo pedido de passagem a avaliador líder experiente, que seguirá os mesmos 
procedimentos do pedido anterior para aprovação. 

 

3.11 Requisitos  de avaliador líder experiente MR-MPS-SV 

Para o credenciamento como avaliador líder experiente MR-MPS-SV, um avaliador 
líder intermediário deve cumprir os seguintes requisitos: 

Experiência profissional: 

 Ter liderado 4 (quatro) avaliações MR-MPS-SV de níveis E, D ou C, 
sendo pelo menos 2 (duas) de níveis D ou C. 

Formação continuada: 

 Ter participado de pelo menos um Congresso, Simpósio ou 
Workshop (excluído o WAMPS) nos últimos 5 anos. 

A ascensão de um avaliador líder intermediário MR-MPS-SV para avaliador líder 
experiente MR-MPS-SV é aprovada pela SOFTEX, com base em parecer do FCC,  
e recomendação da ETM Avaliação após análise de Relatório (com roteiro fornecido 
pela SOFTEX) e documentos que comprovem a formação acadêmica, experiência 
em avaliações MPS-SV, envolvimento em atividades do MPS, atividades de 
formação continuada, experiência em implementações MPS-SV e outras atividades 
que comprovem a capacitação nos processos do MPS-SV. Em caso de não 
aprovação, o avaliador líder intermediário pode submeter após 6 (seis) meses um 
novo pedido de passagem a avaliador líder experiente, que seguirá os mesmos 
procedimentos do pedido anterior para aprovação. 

 

3.12 Requisitos  de avaliador líder experiente MR-MPS-RH 

Para o credenciamento como avaliador líder experiente MR-MPS-RH, um avaliador 
líder intermediário deve cumprir os seguintes requisitos obrigatórios: 

Experiência profissional: 

 Ter liderado 4 (quatro) avaliações MR-MPS-RH de níveis E, D ou 
C, sendo pelo menos 2 (duas) de níveis D ou C. 

Formação continuada 

 Ter participado de pelo menos um Congresso, Simpósio ou 
Workshop (excluído o WAMPS nos últimos 5 anos). 

A ascensão de um avaliador líder intermediário MR-MPS-RH para avaliador líder 
experiente MR-MPS-RH é aprovada pela SOFTEX, com base em parecer do FCC,  
e recomendação da ETM Avaliação após análise de Relatório (com roteiro fornecido 
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pela SOFTEX) e documentos que comprovem a formação acadêmica, experiência 
em avaliações MPS-RH, envolvimento em atividades do MPS, atividades de 
formação continuada, experiência em implementações MPS-RH e outras atividades 
que comprovem a capacitação nos processos do MPS-RH. Em caso de não 
aprovação, o avaliador líder intermediário pode submeter após 6 (seis) meses um 
novo pedido de passagem a avaliador líder experiente, que seguirá os mesmos 
procedimentos do pedido anterior para aprovação. 

 

3.13 Habilitação para avaliar os níveis A e B. 

Para obter a habilitação para avaliar os níveis A e B dos modelos MPS, um 
avaliador líder ou adjunto deve cumprir os seguintes requisitos: 

Formação acadêmica: 

 Formação em controle estatístico de processos. A formação 
abrange dois aspectos:  

(i) Participação em treinamento(s) de controle estatístico de 
processos (a decisão sobre a aceitação ou não de um 
treinamento realizado em controle estatístico de processos para 
cumprir este requisito é da ETM-Avaliação após examinar a 
documentação enviada sobre o curso) e   

(ii) Aprovação por uma banca examinadora que irá avaliar a 
realização de um trabalho prático/teórico submetido pelo 
candidato sobre controle estatístico de processo ou aprovação 
em uma  prova prática específica de avaliação de níveis B e A. 

 

Após a aprovação do trabalho ou na prova prática, o avaliador líder ou adjunto pode 
avaliar processos de nível A e B em avaliações MR-MPS-SW e/ou MR-MPS-SV 
e/ou MR-MPS-RH lideradas por sua IA. 

Para estar habilitado a liderar avaliações de nível A e B, um avaliador líder 
experiente deve cumprir, ainda, o seguinte requisito, : 

Treinamento MPS: 

 Participação em 1 (uma) avaliação MPS de níveis B ou A como 
avaliador adjunto onde participou de miniequipe responsável por 
processos destes níveis.  

Este treinamento deve ser realizado em sua IA ou deve solicitar à SOFTEX a 
participação em avaliações de outra IA, caso sua IA não possua um avaliador líder 
experiente habilitado a liderar avaliações de nível A e B. A habilitação de um 
avaliador líder experiente para liderar avaliações de níveis A e B é aprovada pela 
SOFTEX, com base em parecer do FCC, após análise de documentos e 
recomendação da ETM Avaliação. Em caso de não aprovação, o avaliador líder 
experiente pode submeter um novo pedido de habilitação, após novas experiências 
como avaliador adjunto destes níveis, que seguirá os mesmos procedimentos do 
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pedido anterior para aprovação. Avaliadores líderes experientes após a aprovação 
da habilitação, podem liderar avaliações de níveis A e B. 

 

Considerações relacionadas à formação em Controle Estatístico de Processos e habilitação 
para avaliar os Níveis A e B com elaboração de trabalho teórico/prático. 

No que se refere à parte teórica o trabalho deve evidenciar conhecimento da área em 
aproximadamente 20 páginas. A parte prática deve ser relacionada a um processo MPS-SW, MPS-
SV ou MPS-RH onde por meio de um exemplo completo se evidencie entendimento de Gerência de 
Projetos (evolução para o Nível B) e de  AP 4.1, AP 4.2, AP 5.1 e AP 5.2. Deve ter o tamanho 
necessário para a apresentação de um exemplo completo. O avaliador líder ou adjunto que desejar 
cumprir estes dois requisitos deve: 

(i) Assistir um ou mais cursos teóricos sobre Controle Estatístico de Processos 

(ii) Enviar à SOFTEX comprovação dos cursos (que deve incluir data de realização 
do curso, duração, professor e, se possível, ementa) acompanhada de proposta 
detalhada do trabalho teórico/prático a ser realizado. 

(iii) Após aprovada a proposta de trabalho e ter realizado o trabalho, o avaliador 
deve se inscrever para a apresentação oral. Até 1 mês antes da apresentação 
oral deve enviar a todos os membros da banca examinadora uma cópia impressa 
de seu trabalho para leitura prévia antes da apresentação oral. 

(iv) Na data e horário marcados o avaliador deve comparecer para uma 
apresentação oral de 40 a 60 minutos, com slides, após a qual a banca 
examinadora lhe fará perguntas sobre o trabalho. 

(v) A SOFTEX oferecerá pelo menos uma oportunidade anual para apresentação 
oral de trabalhos durante os Workshops anuais do MPS.  

Um único trabalho, com exemplo do MR-MPS-SW, do MR-MPS-SV ou do MR-MPS-RH, cumpre o 
requisito para os três modelos. 

 

3.14 Período de Transição para avaliadores MR-MPS-SW se credenciarem 
como avaliadores MR-MPS-SV 

Avaliadores MR-MPS-SW autorizados até fevereiro 2013 (Aprovados em P3 
realizada em janeiro 2013) podem se credenciar como avaliadores MR-MPS-SV no 
mesmo nível em que estão credenciados como avaliadores MR-MPS-SW mediante 
aprovação na prova de implementadores serviços (P2-Serviços) até 31 de 
dezembro de 2015. Após esta data limite devem realizar as provas P2-Serviços e 
P3-Serviços e, após aprovação em P3-SV estarão credenciados como avaliador 
adjunto. 

Durante o período de transição, a progressão  para outro nível de avaliador MR-
MPS-SW se estende a este mesmo nível como avaliador MR-MPS-SV. Ainda, para 
o período de transição, a progressão de nível pode considerar avaliações realizadas 
em SW e/ou SV.  
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3.15 Período de Transição para avaliadores MR-MPS-SW e/ou MR-MPS-SV se 
credenciarem como avaliadores MR-MPS-RH 

Avaliadores MR-MPS-SW e MR-MPS-SV autorizados até  2016 (Aprovados em P3 
realizada em  2016) podem se credenciar como avaliadores MR-MPS-RH no 
mesmo nível em que estão credenciados como avaliadores MR-MPS-SW e/ou MR-
MPS-SV mediante aprovação na prova de implementadores RH (P2-RH) até 31 de 
dezembro de 2016.  Após esta data limite devem realizar as provas P2-RH e P3-RH 
e, após aprovação em P3-RH estarão credenciados como avaliador adjunto. 

Durante o período de transição, a progressão  para outro nível de avaliador MR-
MPS-RH se estende a este mesmo nível como avaliador MR-MPS-SV. Ainda, para 
o período de transição, a progressão de nível pode considerar avaliações realizadas 
em SW e/ou SV e/ou RH. 

 

 

4 Observação de Avaliador Líder  

4.1 Procedimento para observação de avaliador líder 

Uma IA que tem um avaliador adjunto com condições para ser observado como 
avaliador líder deve encaminhar carta à SOFTEX, assinada pelo Coordenador da IA, 
solicitando que o avaliador adjunto seja observado como avaliador líder. Esta carta 
deve vir acompanhada dos seguintes documentos: 

a. Carta de recomendação do coordenador da IA em formulário específico 
da SOFTEX (Modelo disponível no site SOFTEX).  

b. Carta do candidato a avaliador líder à SOFTEX solicitando ser observado 
para avaliador líder. Na carta, se desejar, pode propor um dos membros 
do Corpo de Observadores da SOFTEX justificando-se, caso julgar 
oportuno. Esta indicação não significa qualquer obrigação por parte da 
SOFTEX em alocar o observador pretendido.  

c. Relatório  de Atividades para Progressão a Avaliador Líder Inicial  
documentado, em formato específico (Modelo disponível no site SOFTEX)  

d. Carta de recomendação de todos os avaliadores líderes, com os quais 
realizou avaliações. Deve solicitar que estes preencham carta de 
recomendação (Modelo disponível no site SOFTEX) e a devolvam em 
envelope fechado para encaminhar junto com o resto da documentação à 
SOFTEX (Modelo disponível no site SOFTEX).  

Junto com a solicitação deve ser paga à SOFTEX a contribuição financeira relativa à 
análise da solicitação de observação. 

Todos os documentos, exceto as cartas de recomendação dos avaliadores líderes 
devem ser enviados à SOFTEX com original e três cópias. 

 
Um avaliador adjunto com condições para ser observado como avaliador líder e que 
não está vinculado a nenhuma IA deve encaminhar carta à SOFTEX solicitando ser 
observado como avaliador líder. A carta deve: 
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 Indicar a IA que foi responsável por sua formação específica, as 
avaliações realizadas com esta IA, indicando empresa, data, nível, 
avaliador líder e atividades realizadas.  

 Indicar a que IA irá pertencer e se será o 1º. Avaliador líder. 

 Solicitar à SOFTEX a designação de um observador (se desejar pode 
propor um do corpo de observadores da SOFTEX justificando-se caso 
julgar oportuno Esta indicação não significa qualquer obrigação por parte 
da SOFTEX. Este observador não poderá ser da IA onde completou a 
formação para avaliador líder. 

Esta carta deve vir acompanhada dos seguintes documentos: 

 Relatório  de Atividades para Progressão a Avaliador Líder Inicial  
documentado, em formato específico (Modelo disponível no site SOFTEX) 

 Carta de recomendação do coordenador da IA onde realizou a formação 
específica no formulário SOFTEX em envelope fechado para encaminhar 
junto com o resto da documentação à SOFTEX (Modelo disponível no site 
SOFTEX).  

 Carta de recomendação de todos os avaliadores líderes com os quais 
realizou avaliações. Deve ser solicitado que estes preencham carta de 
recomendação no formulário SOFTEX e a devolvam em envelope fechado 
para encaminhar junto com o resto da documentação à SOFTEX (Modelo 
disponível no site SOFTEX).  

Junto com a solicitação deve ser paga à SOFTEX a contribuição financeira relativa à 
análise da solicitação de observação. 

Todos os documentos, exceto as cartas de recomendação dos avaliadores líderes 
devem ser enviados à SOFTEX com original e três cópias. 

Nos dois casos acima, após a SOFTEX receber a solicitação, são realizados os 
seguintes procedimentos: 

a. A SOFTEX encaminha uma cópia da documentação completa (incluindo 
cópia das cartas de recomendação dos avaliadores líderes) ao 
coordenador  e a dois membros do Corpo de Observadores, sendo que 
nenhum pode ser da mesma IA do candidato. 

b. O coordenador do Corpo de Observadores designa um dos outros dois 
membros do Corpo  de Observadores para análise da documentação e 
parecer. 

c. De posse do parecer, o coordenador do Corpo de Observadores e os 
outros dois membros do Corpo de Observadores designados realizam 
uma discussão até chegarem a um parecer final, que é assinado e 
enviado à SOFTEX pelo coordenador do Corpo de Observadores. 

d. A SOFTEX comunica o resultado ao coordenador da IA e ao avaliador 
adjunto, conforme pertinente.  

e. O coordenador do Corpo de Observadores realiza os procedimentos para 
garantir ao candidato uma avaliação onde possa ser observado. 

f. Após a avaliação observada, o observador designado envia o parecer em 
formulário específico para os membros  do Corpo de Observadores para 
que em consenso com o observador definam o parecer final que pode ser: 
“recomendado” ou “não recomendado”.  O resultado “recomendado” 
significa que o candidato está apto a partir daquele momento a liderar 
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avaliações G e F, em qualquer circunstância. Qualquer outra situação 
deve ter como resultado “não recomendado”. 

g. No caso de não recomendado, o candidato só pode solicitar nova 
observação após 6 (seis) meses e ter tido novas experiências como 
avaliador adjunto. A nova solicitação de observação seguirá os mesmos 
procedimentos para aprovação do pedido anterior. O parecer é enviado 
pelo coordenador do Corpo de Observadores à SOFTEX para 
comunicação ao candidato e à IA (se pertinente). . 

h. Caso o parecer tenha sido “recomendado”, a SOFTEX envia o parecer da 
observação e o parecer do Corpo de Observadores ao FCC (Fórum de 
Credenciamento e Controle) para parecer final. O FCC dá o parecer final. 
A SOFTEX comunica a decisão do FCC à IA, ao avaliador observado, ao 
coordenador do Corpo de Observadores e ao coordenador da ETM-
Avaliação.  

i. Caso o candidato já pertença a uma IA, a SOFTEX atualiza a situação do 
avaliador líder observado, de avaliador adjunto para avaliador líder inicial 
no site SOFTEX. 

 

4.2 Abrangência da observação de avaliador líder 

A observação de um avaliador líder se dá após um período de formação realizado 
em uma IA, onde o candidato a avaliador líder realizou todas as atividades de uma 
avaliação sob a supervisão de um avaliador líder da IA e sob a responsabilidade do 
coordenador da IA. Sendo assim, neste momento o candidato a avaliador líder, já 
tem o kit do avaliador MPS e já teve experiência de elaboração de toda a 
documentação de avaliação MPS.  

Durante a observação, portanto, espera-se que seja capaz de realizar todas as 
atividades corretamente e no momento oportuno, sem qualquer ajuda ou 
interferência do observador. 

A observação de um avaliador líder compreende: 

 Observar toda a comunicação do candidato a avaliador líder com a 
unidade organizacional que será avaliada, desde o envio do Plano e 
Planilha até o envio do Relatório Final à SOFTEX para auditoria e, 
posteriormente, à unidade organizacional. 

 Observar o desempenho do candidato a avaliador líder na avaliação 
inicial. O observador só deve interferir no caso do candidato cometer um 
erro. Não deve, em nenhum momento, manifestar opinião nem colaborar 
com o trabalho. 

 Observar o candidato a avaliador líder durante a avaliação final. O 
observador só deve interferir no caso do candidato cometer um erro. Não 
deve, em nenhum momento, manifestar opinião nem colaborar com o 
trabalho.  

 Acompanhar o candidato a avaliador líder na reunião com o patrocinador. 

 Observar aspectos técnicos (conhecimento do modelo MPS a que está se 
candidatando e do método de avaliação) e aspectos comportamentais 
(principalmente a capacidade de liderança). 
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Considerações relacionadas à indicação do observador 

Para garantir a inexistência de conflito de interesses, o observador não pode pertencer à mesma IA 
ou II do candidato, nem ter relação de parentesco com ele. Também não pode pertencer à II nem à 
IOGE responsáveis pela implementação do MR-MPS na empresa onde será realizada a avaliação 
observada. 

Para candidatos a avaliador líder que não pertençam a nenhuma IA, o observador não pode 
pertencer à IA que foi responsável por seu treinamento específico para avaliador líder. 

Não há impedimento, no entanto, para que o observador seja de uma das IAs onde participou de 
avaliações como avaliador adjunto voluntário. 

 

Considerações relacionadas à necessidade de nova observação 

A observação de um avaliador líder também pode ser recomendada à SOFTEX, pela ETM-Avaliação 
considerando resultados de auditorias,  em situações onde nova verificação do desempenho de um 
avaliador líder se torne necessária. Caso seja necessária a realização de uma nova observação, a 
SOFTEX designa um observador e comunica ao avaliador líder que não poderá mais liderar 
avaliações sem a realização desta observação e aprovação do seu resultado pelo FCC. 

 

4.3 Procedimento para solicitação de mudança de nível de avaliador líder 
inicial para avaliador líder intermediário 

Uma IA que tem um avaliador líder com condições para solicitar mudança de nível 
de avaliador líder inicial para avaliador líder intermediário deve encaminhar carta à 
SOFTEX, assinada pelo Coordenador da IA, solicitando a mudança. Esta carta deve 
vir acompanhada dos seguintes documentos: 

a. Carta de recomendação do coordenador da IA em formulário específico 
da SOFTEX (Modelo disponível no site SOFTEX).  

b. Carta do avaliador líder à SOFTEX solicitando a mudança de nível de 
avaliador líder inicial para avaliador líder intermediário. 

c. Relatório de Atividades para Progressão a Avaliador Líder Intermediário  
documentado, em formato específico (Modelo disponível no site SOFTEX) 

c. Carta de recomendação de todos os avaliadores líderes com os quais 
realizou avaliações nos níveis para os quais solicita classificação. Deve 
solicitar que estes preencham carta de recomendação no formulário 
SOFTEX e a devolvam em envelope fechado para encaminhar junto com 
o resto da documentação à SOFTEX (Modelo disponível no site 
SOFTEX).  

d. Carta de recomendação dos auditores das 4 últimas avaliações onde 
atuou como avaliador líder. Deve solicitar que estes preencham carta de 
recomendação no formulário SOFTEX e a devolvam em envelope fechado 
para encaminhar junto com o resto da documentação à SOFTEX (Modelo 
disponível no site SOFTEX). 

Junto com a solicitação deve ser paga à SOFTEX a contribuição financeira relativa à 
análise da solicitação.  

Todos os documentos, exceto as cartas de recomendação dos avaliadores líderes e 
auditores, devem ser enviados à SOFTEX com original e três cópias. 
 
Após a SOFTEX receber a solicitação, são realizados os seguintes procedimentos: 
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a. A SOFTEX encaminha uma cópia da documentação completa (incluindo 
cópia das cartas de recomendação dos avaliadores líderes e auditores) ao 
coordenador da ETM-Avaliação e a dois avaliadores experientes, sendo 
que nenhum pode ser da mesma IA do candidato. Caso o coordenador da 
ETM-Avaliação seja da mesma IA do candidato, deve ser substituído pelo 
vice coordenador. 

b. O coordenador da ETM-Avaliação designa um avaliador experiente para 
análise da documentação e parecer. 

c. O avaliador experiente designado envia o parecer em formulário 
específico para o coordenador da ETM-Avaliação e o outro avaliador 
experiente designado para que em consenso definam o parecer final que 
pode ser: “recomendado” ou “não recomendado”. No caso de não 
recomendado, o candidato só pode fazer nova solicitação após seis 
meses e ter tido novas experiências como avaliador líder e adjunto. O 
parecer é enviado à SOFTEX para comunicação ao candidato e à IA no 
caso de “não recomendado”. Caso o parecer tenha sido “recomendado” a 
SOFTEX envia o parecer ao FCC (Fórum de Credenciamento e Controle) 
para parecer final. 

d. O FCC (Fórum de Credenciamento e Controle) dá o parecer final. 
e. A SOFTEX comunica a decisão do FCC à IA, ao avaliador líder e ao 

coordenador da ETM-Avaliação. 
f. A SOFTEX, se pertinente, atualiza a classificação do avaliador líder no 

site SOFTEX. 
 

4.4 Procedimento para solicitação de mudança de nível de avaliador líder 
intermediário para avaliador líder experiente 

Uma IA que tem um avaliador líder com condições para solicitar mudança de nível 
de avaliador líder intermediário para avaliador líder experiente deve encaminhar 
carta à SOFTEX, assinada pelo Coordenador da IA, solicitando a mudança. Esta 
carta deve vir acompanhada dos seguintes documentos: 

a. Carta de recomendação do coordenador da IA em formulário específico 
da SOFTEX (Modelo disponível no site SOFTEX).  

b. Carta do avaliador líder à SOFTEX solicitando a mudança de nível de 
avaliador líder intermediário para avaliador líder experiente.  

c. Relatório de Atividades para Progressão a Avaliador Líder Experiente 
documentado, em formato específico (Modelo disponível no site SOFTEX) 

d. Carta de recomendação dos auditores das 4 últimas avaliações onde 
atuou como avaliador líder. Deve solicitar que estes preencham carta de 
recomendação no formulário SOFTEX e a devolvam em envelope fechado 
para encaminhar junto com o resto da documentação à SOFTEX (Modelo 
disponível no site SOFTEX). 

Junto com a solicitação deve ser paga à SOFTEX a contribuição financeira relativa à 
análise da solicitação.  

Todos os documentos, exceto as cartas de recomendação dos auditores, devem ser 
enviados à SOFTEX com original e três cópias. 
 
Após a SOFTEX receber a solicitação, são realizados os seguintes procedimentos: 
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a. A SOFTEX encaminha uma cópia da documentação completa (incluindo 
cópia das cartas de recomendação dos avaliadores líderes e auditores) ao 
coordenador da ETM-Avaliação e a dois avaliadores experientes, sendo 
que nenhum pode ser da mesma IA do candidato. Caso o coordenador da 
ETM-Avaliação seja da mesma IA do candidato, deve ser substituído pelo 
vice coordenador. 

b. O coordenador da ETM-avaliação e os avaliadores experientes 
designados analisam o Relatório e pontuam as atividades seguindo 
formulário específico. 

c. Os avaliadores designados enviam o parecer em formulário específico 
para o coordenador da ETM-Avaliação para que em consenso definam o 
parecer final que pode ser: “recomendado” ou “não recomendado”. No 
caso de não recomendado, o candidato só pode fazer nova solicitação 
após seis meses. O parecer é enviado à SOFTEX para comunicação ao 
candidato e à IA no caso de “não recomendado”. Caso o parecer tenha 
sido “recomendado” a SOFTEX envia o parecer da avaliação e o parecer 
do grupo de observadores ao FCC (Fórum de Credenciamento e Controle) 
para parecer final. 

d. O FCC (Fórum de Credenciamento e Controle) dá o parecer final. 
e. A SOFTEX comunica a decisão do FCC à IA, ao avaliador líder e ao 

coordenador da ETM-Avaliação. 
g. A SOFTEX, se pertinente, atualiza a classificação do avaliador líder no 

site SOFTEX. 
 
 
 

Considerações relacionadas à permanência como avaliador líder MPS  

A cada 3 anos, por ocasião do recredenciamento da IA, deve ser comprovado que todos os 
avaliadores líderes realizaram pelo menos uma avaliação como avaliador líder ou avaliador adjunto. 
Avaliadores lideres que não cumpram esta condição voltam à condição de avaliadores adjuntos e só 
podem liderar avaliações MPS após nova observação.  

 

5 Papéis e atribuições dos Avaliadores MPS 

5.1 Avaliador adjunto 

 Participar como avaliador adjunto de avaliações de qualquer nível nos 
modelos MPS para os quais está credenciado. 

 

5.2 Avaliador líder inicial 

 Participar como avaliador adjunto de avaliações de qualquer nível nos 
modelos MPS para os quais está credenciado. 

 Liderar avaliações de nível G e F nos modelos MPS para os quais está 
credenciado. 
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5.3 Avaliador líder intermediário 

 Participar como avaliador adjunto de avaliações de qualquer nível nos 
modelos MPS para os quais está credenciado. 

 Liderar avaliações de nível G, F, E, D e C nos modelos MPS para os 
quais está credenciado. 

 Realizar avaliações MPS-SW nível F complementares a uma avaliação 
CMMI-DEV nível 2, quando for credenciado para este modelo. 

 Realizar Avaliações para mudança de CNPJ até o nível C nos modelos 
MPS para os quais está credenciado. 

 Liderar avaliações conjuntas MPS-SW Nível F e CMMI-DEV Nível 2 após 
ter participado de uma avaliação conjunta como avaliador adjunto, quando 
for credenciado para este modelo. 

 Liderar avaliações MPS-SW Nível G sem a presença de avaliador adjunto 
e/ou representante da empresa, quando for credenciado para este 
modelo. 

 Auditar avaliações nos níveis G e F, nos modelos MPS para os quais está 
credenciado. 

 

5.4 Avaliador líder experiente 

 Participar como avaliador adjunto de avaliações de qualquer nível nos 
modelos MPS para os quais está credenciado. 

 Liderar avaliações de nível G, F, E, D e C nos modelos MPS para os 
quais está credenciado. 

 Realizar avaliações MPS-SW nível F ou C complementares a uma 
avaliação CMMI-DEV nível 2 ou 3, quando for credenciado para este 
modelo. 

 Realizar Avaliações para mudança de CNPJ até o nível C nos modelos 
MPS para os quais está credenciado. 

 Liderar avaliações conjuntas MPS-SW Nível F ou C e CMMI-DEV Nível 2 
ou 3 após ter participado de uma avaliação conjunta como avaliador 
adjunto, quando for credenciado para este modelo. 

 Liderar avaliações MPS-SW Nível G sem a presença de avaliador adjunto 
e/ou representante da empresa, quando for credenciado para este 
modelo. 

 Auditar avaliações nos níveis G, F, E, D ou C nos modelos MPS para os 
quais está credenciado. 

 Fazer parte do Corpo de Observadores MPS. 
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5.5 Avaliador habilitado a avaliar nível A e B 

 Participar como avaliador adjunto de avaliações de nível A e B, avaliando 
processos destes níveis, nos modelos MPS para os quais está 
credenciado. 

 

5.6  Avaliador líder experiente habilitado a avaliar nível A e B 

 Liderar avaliações MPS níveis A e B, nos modelos MPS para os quais 
está credenciado. 

 Auditar avaliações nos níveis A e B nos modelos MPS para os quais está 
credenciado. 
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