
Peso 4 3 2

1

1

1

1

2

Efetua o trabalho de 

maneira relapsa sem se 

atentar para suas 

verdadeiras 

responsabilidades. Não 

acata instruções 

recebidas, ocasionando 

problemas disciplinares.

Subtotal III

3

 Regional e Central nota 

média acima de 3,5 

(Anexo V).

Regional e Central nota 

média de acima de 2,5 a 

3,5 (Anexo V).

Regional e Central nota 

média acima de 1,5 a 

2,5 (Anexo V).

Subtotal I

Subtotal II

1

3

12
Apresenta resistência em 

passar informações e 

transmitir conhecimento 

para os colegas de 

trabalho.

V  – aproveitamento dos recursos 

e     racionalização de processos: 

melhor utilização dos recursos 

disponíveis, visando à melhoria dos 

fluxos dos processos de trabalho e a 

consecução de resultados 

eficientes. 3

Utiliza constantemente os 

materiais de trabalho de 

forma adequada, buscan-

do não desperdiçá-los. 

Frequentemente apresen-ta  

ideias para simplificar, 

agilizar ou aperfeiçoar os 

processos de trabalho.

Sempre utiliza os 

materiais de trabalho de 

forma adequada, sem 

desperdiçá-los e buscando 

diminuir o consumo. 

Sempre apresenta ideias 

para simplificar, agilizar ou 

aperfeiçoar os processos 

de trabalho.

Raramente utiliza os 

materiais de trabalho de 

forma adequada, muitas 

vezes desperdiçando-os. 

Raramente apresenta ideias 

para simplificar, agilizar ou 

aperfeiçoar os processos de 

trabalho.

VI - Responsabilidade e 

Disciplina: Dedicação ao trabalho, 

consciência de seus deveres, 

assiduidade e pontualidade. 

Observação e cumprimento de 

normas, regulamentos e respeito 

aos níveis hierárquicos.

Não consegue organizar e 

dividir seu tempo de 

trabalho e da equipe, 

descumprindo os prazos 

estabelecidos para a 

realização de suas 

atividades.

1DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

IV – Administração do tempo e 

tempestividade: capacidade de 

cumprir as demandas de trabalho 

dentro dos prazos previamente 

estabelecidos.

Subtotal IV

É extremamente 

habilidoso para organizar 

e dividir adequadamente 

seu tempo de trabalho e 

da equipe, sempre 

cumprindo os prazos 

estabelecidos para a 

realização de suas 

atividades.

Organiza e divide bem o 

seu tempo de trabalho e da 

equipe, raramente 

descumprindo os  prazos 

estabelecidos para a reali-

zação de suas atividades

Não tem grande habilidade 

para organizar e dividir 

adequadamente seu tempo 

de trabalho, descumprindo 

frequentemente os prazos 

estabelecidos para a 

realização das atividades pela  

equipe.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Não se preocupa em 

utilizar os materiais de 

trabalho de forma 

adequada, desperdiçan-do-

os. Não apresenta ideias 

para simplificar, agilizar ou 

aperfeiçoar os processos 

de trabalho.

Subtotal V

2- Fatores de Avaliação:

1

3

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

CRITÉRIOS
1

Critérios de Pontuação

II - Disseminação de 

Conhecimento: Garante a 

disseminação do conhecimento 

gerado para a equipe.

4

Regional e Central nota 

média de até 1,5 (Anexo 

V).

Não tem capacidade de 

relacionamento e 

interação com a equipe, 

criando um clima 

desagradável de 

trabalho. Não aceita 

sugestões dos membros 

da equipe para diminuir 

suas dificuldades, não 

agindo de forma a 

promover a melhoria do 

desempenho da equipe 

na busca de resultados 

comuns.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Sempre promove a 

disseminação de 

informações, 

compartilhando 

conhecimento, dando 

novas ideias e contribui 

com o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos 

colegas de trabalho.

I – Produtividade: Para os 

funcionários que ocupam cargo com 

função gratificada no âmbito 

REGIONAL será considerada a nota 

média regional alcançada pelas 

unidades locais de sua área de 

abrangência. No âmbito do 

CENTRAL será considerada a 

nota média estadual na avaliação 

por equipe local (ANEXO V).

Promove a disseminação 

de informações, 

compartilha o 

conhecimento e ajuda 

profissionalmente os 

colegas de trabalho.

Compartilha informações e 

transmite conhecimento para 

os colegas de trabalho, mas 

não o faz por iniciativa 

própria.

Tem excelente 

capacidade de 

relacionamento e 

interação com a equipe, 

sempre mantendo um 

bom clima de trabalho. 

Não apresenta 

dificuldades de trabalho 

em equipe, agindo de 

forma a promover a 

melhoria do 

desempenho da equipe 

na busca de resultados 

comuns.

III - Capacidade de trabalho em 

equipe – Capacidade de 

desenvolver atividades e tarefas 

em equipe, valorizando o trabalho 

em conjunto na busca de 

resultados comuns.

3

Tem boa capacidade de 

relacionamento e intera-

ção com a equipe, 

buscando manter um 

bom clima de trabalho. 

Aceita sugestões dos 

membros da equipe para 

diminuir suas 

dificuldades e busca agir 

de forma a promover a 

melhoria do 

desempenho da equipe 

na busca de resultados 

comuns.

Tem pouca capacidade 

de relacionamento e 

interação com a equipe, 

não se preocupando em 

manter um bom clima de 

trabalho. Às vezes 

aceita sugestões dos 

membros da equipe para 

diminuir suas dificuldades, 

quase nunca 

agindo de forma a 

promover a melhoria do 

desempenho da equipe 

na busca de resultados 

comuns.

ANEXO I: FUNCIONÁRIOS QUE OCUPAM  CARGO COM FUNÇÃO GRATIFICADA                                  

(Coordenador, Chefe de Núcleo, Gerente Técnico Estadual, Supervisor Regional e ATR)

1-Identificação:

Nome do funcionário:

Lotação:

Período de Avaliação:

Cargo:

Matrícula:

               /               a             /               /

1

Tem pleno conhecimento 

das responsabilidades 

inerentes ao cargo e 

está sempre atento para 

cumpri-las. Sempre 

cumpre ordens e 

recomendações. Sua 

conduta é impecável e 

serve como modelo.

Tem pleno 

conhecimento das 

responsabilidades 

inerentes ao cargo, mas 

não se atenta a alguns 

detalhes. Facilidade 

para aceitar instruções 

de ordem superior, 

normas e procedimentos 

da empresa.

Procura desenvolver o 

trabalho da maneira que 

melhor lhe convém sem 

atentar-se muito para 

suas reais 

responsabilidades. As 

vezes mostra-se 

reticente em cumprir as 

ordens recebidas, porém 

sem perturbar o 



1

1

1

1

Avaliação Final do Trimestre (Nº de pontos): 34

3.600,00               

Data:              /              /

data:              /              /

Chefia Imediata:

Data       /        /                 

  Assinatura e Carimbo

Subtotal X

Salario Base do Funcionário Avaliado

Raramente se preocupa com 

o bem-estar da equipe, pouco 

incentiva o desenvolvimento 

profis-sional e pessoal dos 

membros da equipe.

Nunca se preocupa com o 

bem-estar da equipe, e não 

incentiva o 

desenvolvimento profis-

sional e pessoal dos 

membros da equipe.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Subtotal IX

Recomendações da Chefia Imediata:

2

Subtotal VII

VII - Liderança e Desenvolvimento 

de Equipes – conduz de forma 

equilibrada e ética a equipe de 

trabalho, propiciando um clima 

satisfatório entre seus membros e 

motivando seus integrantes a 

buscarem coletivamente o alcance 

das metas acordadas. DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

4

Efetua o trabalho de 

maneira relapsa sem se 

atentar para suas 

verdadeiras 

responsabilidades. Não 

acata instruções 

recebidas, ocasionando 

problemas disciplinares.

Sempre se preocupa  com 

o bem-estar da equipe, 

buscando melhores 

condições de trabalho e 

incentiva o 

desenvolvimento profis-

sional e pessoal dos Mem-

bros da equipe.

Normalmente se preocupa 

com o bem-estar da equipe, 

buscando melho-res 

condições de trabalho e 

pouco incentiva o 

desenvolvimento profis-

sional e pessoal dos 

membros da equipe.

4-Ciência do Avaliado e Avaliador 

AVALIADO:                                                        

           (assinatura e carimbo): 

AVALIADOR:                                                        

          (assinatura e carimbo): 

3- Resultado da Avaliação Individual

IX - Orientação para o bem-estar 

da equipe – envida esforços para 

oportunizar condições de trabalho 

adequadas à equipe, bem como 

incentiva seu desenvolvimento 

profissional e pessoal.

X - Planejamento e 

Acompanhamento – coordena de 

forma positiva o planejamento das 

metas e o processo de 

acompanhamento sistemático. 4

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

3

Subtotal VIII

Subtotal VI

2

4

VI - Responsabilidade e 

Disciplina: Dedicação ao trabalho, 

consciência de seus deveres, 

assiduidade e pontualidade. 

Observação e cumprimento de 

normas, regulamentos e respeito 

aos níveis hierárquicos.

1

Não Exerce com eficiência 

e nem eficácia a função de 

liderança e  

desenvolvimento da 

equipe.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

VIII - Empreendedorismo - busca 

as melhores oportunidades, estando 

voltado às ações inovadoras, às 

alternativas criativas para a solução 

de problemas, bem como atua com 

qualidade e eficiência na condução 

das atividades inerentes à gestão. DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

1

4

Valor da Gratificação em R$

Apesenta excelente 

capacidade  

empreendedora.

Apesenta boa capacidade  

empreendedora.

Apesenta capacidade  

empreendedora regular.

Exerce com eficiência, mas 

nem sempre é eficaz na 

função de liderança e 

desenvolvimento da equipe.

Exerce com eficiência, mas 

não é eficaz na função de 

liderança e  desenvolvi-mento 

da equipe.

pontuação insuficiente

Necessita de supervisão 

para organizar seu trabalho 

e estabelecer prioridades 

para a boa execução das 

tarefas. 

1

Estabelece com precisão 

suas prioridades e planeja 

suas ações da melhor 

forma para execução de 

suas tarefas e ainda 

auxilia no planejamento 

das tarefas da equipe.

Estabelece bem suas 

prioridades e planeja suas 

ações de forma organizada 

para executar somente as 

tarefas sob sua 

responsabilidade.

Apresenta-se de maneira 

organizada e às vezes 

estabelece prioridades para 

executar as tarefas sob sua 

responsabilidade.

Percentual de Gratificação:

Percentual em relação a gratificação máx de 31%

Não possui capacidade 

empreendedora.

Exerce com eficiência e 

eficácia a função de 

liderança e  

desenvolvimento da 

equipe.

Condicionante ( >= 40 pontos )

Tem pleno conhecimento 

das responsabilidades 

inerentes ao cargo e 

está sempre atento para 

cumpri-las. Sempre 

cumpre ordens e 

recomendações. Sua 

conduta é impecável e 

serve como modelo.

3

Tem pleno 

conhecimento das 

responsabilidades 

inerentes ao cargo, mas 

não se atenta a alguns 

detalhes. Facilidade 

para aceitar instruções 

de ordem superior, 

normas e procedimentos 

da empresa.

Procura desenvolver o 

trabalho da maneira que 

melhor lhe convém sem 

atentar-se muito para 

suas reais 

responsabilidades. As 

vezes mostra-se 

reticente em cumprir as 

ordens recebidas, porém 

sem perturbar o 


