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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.

Utiliza constantemente os 

materiais de trabalho de 

forma adequada, buscando 

não desperdiçá-los. 

Frequentemente apresenta  

ideias para simplificar, 

agilizar ou otimizar 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.

ANEXO III: AVALIAÇÃO DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS                                                                                            

(Área técnica, administrativa e financeira, e auxiliares adminsitrativos lotados nas unidades locais e regionais)

1-Identificação:

Nome do funcionário:

Lotação:

Período de Avaliação:

Cargo:

Matrícula:

           /                 a         /           /

2- Fatores de Avaliação:

4

4

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

CRITÉRIOS

3

III- Pró- atividade/ Capacidade de 

realização: Capacidade de 

identificar potenciais problemas e 

novas tarefas e projetos a 

desenvolver , bem como de 

assumílos por iniciativa própria. 

Capacidade de efetivação de idéias 

e projetos e tomadas de decisões 1

Quase sempre se antecipa 

aos problemas e procura 

solucioná-los, identifica 

novas tarefas e projetos, 

procurando desenvolvê-los 

por iniciativa própria. Boa 

capacidade de concretizar 

novas ideias e projetos e 

toma as decisões quando 

necessário.

Às vezes se antecipa aos 

problemas e procura 

solucioná-los, identifica novas 

tarefas e projetos, mas tem 

dificuldades de desenvolvê-

los por iniciativa própria. 

Realiza e efetiva novas ideias 

e às vezes toma decisões.

DIGITE A NOTA NESTE CRIETÉRIO (1 A 4 PONTOS)

1

Critérios de Pontuação

II – Qualidade / Organização 

/Planejamento: Grau de exatidão, 

correção e clareza nos trabalhos 

executados. Estabelece prioridades 

e planeja ações da melhor forma 

para execução das tarefas.

1

Nem sempre cumpre 

prazos, o trabalho 

produzido não atinge o 

volume adequado para a 

função.

Raramente se antecipa aos 

problemas e tem 

dificuldade de identificar 

novas tarefas e projetos. 

Precisa de orientação para 

desenvolvê-los. Tem 

dificuldade na 

concretização de novas 

ideias e não consegue 

tomar decisões.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Excelente qualidade do 

trabalho realizado su-

perando as expectati-vas. 

Não há necessi-dade de 

orientação.  Estabelece 

com preci-são suas 

prioridades e planeja suas 

ações da melhor forma 

para execução de suas 

tarefas e ainda auxilia no 

planejamento das tarefas 

dos colegas.

I - Produtividade: volume de 

trabalho realizado em determinado 

tempo dentro dos padrões 

adequados para as funções.

Boa qualidade do trabalho 

realizado. Não há 

necessidade de orientação. 

Estabelece bem suas 

prioridades e planeja suas 

ações de forma organizada 

para executar as tarefas 

sob sua responsabilidade.

V – Responsabilidade e 

Disciplina: Dedicação ao trabalho, 

consciência de seus deveres, 

assiduidade e pontualidade. 

Observação e cumprimento de 

normas, regulamentos e respeito 

aos níveis hierárquicos. 2

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.

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.

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 ambiente de 

trabalho.

É altamente produtivo. 

Executa grande volume de 

trabalho em pouco tempo 

e supera o esperado para 

função.

Executa bom volume de 

trabalho dentro do prazo 

adequado e estabelecido 

para a função.

Apresenta produtividade um 

pouco abaixo do volume e 

prazo adequados para as 

funções.
Subtotal I

Subtotal II

4

IV - Trabalho em Equipe / 

Relacionamento inter-pessoal: 

Capacidade de atuar em grupo com 

objetivos e metas comuns na busca 

de resultados. Capacidade de se 

relacio-nar bem com os colegas, 

promovendo um bom ambiente de 

trabalho.

Subtotal IV

Tem excelente 

capacidade de 

relacionamento e 

interação com a equipe. 

Sempre compartilha con-

hecimentos, e ajuda os 

colegas. Sempre se 

relaciona muito bem com 

os colegas e contribui com 

iniciativas próprias para o 

bom ambiente de trabalho.

Tem boa capacidade de 

relacionamento e inte-ração 

com a equipe. Com-partilha 

conhecimento quando 

solicitado e reali-zado pelos 

colegas.  Quase sempre se 

relaciona bem com os 

colegas e contribui com 

iniciativas próprias para um 

bom ambiente de trabalho.

Tem regular capacidade de 

relacionamento e intera-ção 

com a equipe, às vezes se 

dispõe a ajudar quando 

solicitado pelos colegas. 

Relaciona-se normalmente 

com os colegas, e contribui 

para um bom ambiente de 

trabalho. 

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

A qualidade do trabalho 

realizado é regular e às vezes 

há necessidade de orientação 

Apresenta-se de maneira 

organizada e às vezes 

estabelece prioridades para 

executar as tarefas sob sua 

responsabilidade.

Tem pouca capacidade de 

relacionamento e interação 

com a equipe. Não se 

dispõe a ajudar os colegas. 

Tem relacionamento 

normal com os colegas, 

mas às vezes se envolve 

em conflitos. 

3DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Efetua o trabalho de 

maneira relapsa sem se 

atentar para suas 

verdadeiras 

responsabilidades. Não 

acata instruções 

recebidas, ocasionando 

problemas disciplinares.

Subtotal V

2

4
A qualidade do trabalho 

realizado é baixa e às 

vezes precisa de 

orientação. Necessita de 

supervisão para organizar 

seu trabalho e estabelecer 

prioridades para a boa 

execução das tarefas.

Sempre se antecipa aos 

problemas e procura 

solucioná-los mesmo não 

fazendo parte de suas 

atribuições. Identifica 

novas tarefas e projetos e 

procura desenvolvê-los 

por iniciativa própria. 

Excelente capacidade de 

concretizar novas ide-as e 

projetos e sempre toma as 

decisões quando 

necessário. Subtotal III

1

1

Não se preocupa em 

utilizar os materiais de 

trabalho de forma 

adequada, desperdiçando-

os. Não apresenta ideias 

para simplificar, agilizar ou 

aperfeiçoar os processos 

de trabalho.

VI – 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.



4

1

1

1

Avaliação Final do Trimestre (Nº de pontos): 28

3.200,00               

Data:              /              /

Data:          /              / 

Chefia Imediata:

Data       /        /                 

  Assinatura e Carimbo

Condicionante ( >= 40 pontos )

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.

3

Utiliza constantemente os 

materiais de trabalho de 

forma adequada, buscando 

não desperdiçá-los. 

Frequentemente apresenta  

ideias para simplificar, 

agilizar ou otimizar 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.

1

Não consegue organizar e 

dividir seu tempo de 

trabalho, descumprindo os 

prazos estabelecidos para 

a realização de suas 

atividades.

1

É extremamente 

habilidoso para organizar 

e dividir adequadamente 

seu tempo de trabalho, 

sempre cumprindo os 

prazos estabelecidos para 

a realização de suas 

atividades.

Organiza e divide bem o 

seu tempo de trabalho, 

raramente descumprindo os  

prazos estabelecidos para a 

realização de suas 

atividades.

Não tem grande habilidade 

para organizar e dividir 

adequadamente seu tempo 

de trabalho, descumprindo 

frequentemente os prazos 

estabelecidos para a 

realização de suas atividades.

Atende acima dos padrões 

estipulados, sendo 

proativo na resolução dos 

assuntos.

Atende dentro dos padrões 

estipulados.

Em situação de conflito, 

sempre mantém uma postura 

agresssiva, não obtendo um 

bom resultado no contorno de 

objeções.

Alguns atrasos. Nenhuma 

falta.

Algumas faltas. Nenhum 

atraso.

4

Faltas e atrasos frequentes.

DIGITE A NOTA NESTE CRIETÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Subtotal VIII

Subtotal VI

4

Recomendações da Chefia Imediata:

1

Subtotal VII

VII – Assiduidade e Pontualidade: 

Disposição do empregado em 

cumprir integralmente sua jornada 

de trabalho.
DIGITE A NOTA NESTE CRIETÉRIO (1 A 4 PONTOS)

4

Não se preocupa em 

utilizar os materiais de 

trabalho de forma 

adequada, desperdiçando-

os. Não apresenta ideias 

para simplificar, agilizar ou 

aperfeiçoar os processos 

de trabalho.

É pessoa de inteira 

confiança. Tem plenas 

condições para assumir 

maiores 

responsabilidades.

Tem consciência de suas 

funções, porém ainda 

requer um mínimo de 

supervisão. Pode assumir 

maiores responsabiliades, 

desde que devidamente 

treinado.

3

VIII – Comunicação: capacidade de 

expor ideias ordenadamente e 

objetivamente a se fazer entender, 

utilizando-se de uma terminologia 

adequada e padronizada.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

2

VI – 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.

2

pontuação insuficiente

Valor da Gratificação em R$

Percentual de Gratificação:

Percentual em relação a gratificação máx de 31%

Tem grande dificuldade em 

comunicar-se, possuindo 

problemas de fonética e 

vocabulário inadequado.

Não falta nem chega 

atrasado.

4-Ciência do Avaliado e Avaliador 

AVALIADO:                                                        

           (assinatura e carimbo): 

AVALIADOR:                                                        

          (assinatura e carimbo): 

3- Resultado da Avaliação Individual

IX - Senso de Responsabilidade:

Condição de trabalhar sem 

necessidade de supervisão, 

adquirida pelo desenvolvimento 

profissional do empregado.

X - Administração do tempo e          

tempestividade: capacidade de 

cumprir as demandas de trabalho 

dentro dos prazos previamente 

estabelecidos.
1

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Subtotal X

Salario Base do Funcionário Avaliado

É responsável, porém ne-

cessita supervisão regular-

mente. Ainda não tem 

condições para assumir 

maiores responsabilidades.

Não é responsável. Requer 

supervisão constante.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Subtotal IX


