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4

4

4

1

1º trimestre:  Abaixo de 25  

beneficiários.

2º Trimestre: Abaixo de 50  

beneficiários.

3º trimestre: Abaixo de 75 

beneficiários.

4 º Trimestre: Abaixo de 

100  beneficiários.

Subtotal III

8

VI -  Número de beneficiários 

assistidos pelo técnico: público 

assistido por trimestre, valores 

acumulados extraídos do Sistema PCP.

Apresenta resistência em 

passar informações e 

transmitir conhecimento 

para os colegas de 

trabalho.

4
Efetua o trabalho de 

maneira relapsa sem se 

atentar para suas 

verdadeiras 

responsabilidades. Não 

acata instruções 

recebidas, ocasionando 

problemas disciplinares.

Subtotal V

12

16
Necessita de supervisão 

para organizar seu trabalho 

e estabelecer prioridades 

para a boa execução das 

tarefas. 

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.

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.

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 responsabili-

dades. As vezes mostra-se 

reticente em cumprir as 

ordens recebidas, porém 

sem perturbar o ambiente de 

trabalho.

IV– Disseminação de Conhecimento: 

Garante a disseminação do 

conhecimento gerado para a equipe.

É comprometido com o 

programa Rio Rural, prioriza 

suas ações em função das 

metas estabelecidas pelo 

programa.

É comprometido com o 

programa,  apoia a equipe 

na execução das metas, 

mas não prioriza o 

programa.

Apoia a equipe na execução 

das metas, mas não é 

comprometido e não tem o 

Rio Rural como programa 

prioritário no planejamento e  

execução das suas ações.

Subtotal I

Subtotal II

8

Subtotal IV

Sempre promove a 

disseminação de infor-

mações, compartilhan-do 

conhecimento, dan-do 

novas ideias e contri-bui 

com o desenvolvi-mento 

profissional e pessoal dos 

colegas de trabalho.

Promove a disseminação 

de informações, compar-

tilha 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.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Tem excelente capacidade 

de relacionamento e 

interação com a equipe. 

Sempre compartilha 

conhecimentos, e ajuda os 

colegas. / Sempre se 

relaciona muito bem com os 

colegas e contribui com 

iniciativas próprias para o 

bom ambiente de trabalho. 

Sempre se preocupa com o 

bem-estar da equipe, 

buscando melhores 

condições de trabalho e 

incentiva o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos 

membros da equipe.

III - Trabalho em Equipe / 

Relacionamento interpessoal/ 

Orientação para o bem-estar da 

equipe: Capacidade de atuar em grupo 

com objetivos e metas comuns na busca 

de resultados. Capacidade de se 

relacionar bem com os colegas, 

promovendo um bom ambiente de 

trabalho. Envida esforços para 

oportunizar condições de trabalho 

adequadas à equipe, bem como 

incentiva seu desenvolvimento 

profissional e pessoal

2

Tem boa capacidade de 

relacionamento e intera-ção 

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. 

Normalmente se preocupa 

com o bem-estar da equipe, 

buscando melhores 

condições de trabalho e 

pouco incentiva o 

desenvolvimento 

profissional e pessoal dos 

membros da equipe.

Tem regular capacidade de 

relacionamento e interação 

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. Raramente se 

preocupa com o bem-estar da 

equipe, pouco incentiva o 

desenvolvimento profissional 

e pessoal dos membros da 

equipe.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Critérios de Pontuação

II - Planejamento e Acompanhamento 

– coordena de forma positiva o 

planejamento das metas e o processo de 

acompanhamento sistemático.

4

Não apoia a equipe na 

cumprimento das metas, 

não tem compromisso e 

também não prioriza o 

programa Rio Rural.

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. Nunca se 

preocupa com o bem-estar 

da equipe, e não incentiva 

o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos 

membros da equipe.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

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.

I - Produtividade: Atuação no 

programa Rio Rural. Comprometimento 

na execução das metas estabelecidas 

para o programa. As unidades locais que 

atuam nos municípios não selecionados 

pelo  Rio Rural serão avaliadas pelo uso 

das metodologias aplicadas as fases de 

sensibilização e planejamento do 

programa, nas MBH do Município. 

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

Matrícula:

2- Fatores de Avaliação:

2

4

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

CRITÉRIOS
1

ANEXO IV:  AVALIAÇÃO DOS SUPERVISORES LOCAIS

1-Identificação:

Nome do funcionário:

Lotação:

Período de Avaliação:

Cargo:

1º trimestre:  de 25 a 30 

beneficiários.

2º Trimestre: de 50 a 60 

beneficiários.

3º trimestre: de 75 a 90 

beneficiários.

4 º Trimestre: de 100 a 120 

beneficiários.

1º trimestre: Acima de  37 

beneficiários.

2º Trimestre: Acima de 74 

beneficiários.

3º trimestre: Acima de 111 

beneficiários.

4 º Trimestre: Acima de 150 

beneficiários.

1º trimestre:  de 31 a 37 

beneficiários.

2º Trimestre: de 61 a 74 

beneficiários.

3º trimestre: de 91 a 111 

beneficiários.

4 º Trimestre: de 121 a 150 

beneficiários.

1



4

4

4

4

Avaliação Final do Trimestre (Nº de pontos): 100

100

31,00

0,00

Data:              /              /

Data:          /              / 

Chefia Imediata:

Data       /        /                 

  Assinatura e Carimbo

IX -  Pontuação alcançada pela  equipe 

no programa Rio Rural (Anexo V - 

Fator de avaliação III)  

X - Média dos pontos alcançados em 

resultados obtidos por equipe (Anexo 

V):  Registros sistema ASPA,  controle 

de crédito rural, sistema PCP e Metas 

Programa Rio Rural.

4

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Subtotal X

Salario Base do Funcionário Avaliado

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Subtotal IX

16

           (assinatura e carimbo): 

AVALIADOR:                                                        

          (assinatura e carimbo): 

Recomendações da Chefia Imediata:

1

Subtotal VII

VII – Nº de Métodos complexos e 

grupais realizados pelo técnico: Totais 

realizados acumulados por trimestre 

extraídos do Sistema PCP.

1

1º trimestre:  Abaixo de 25  

beneficiários.

2º Trimestre: Abaixo de 50  

beneficiários.

3º trimestre: Abaixo de 75 

beneficiários.

4 º Trimestre: Abaixo de 

100  beneficiários.

4-Ciência do Avaliado e Avaliador 

AVALIADO:                                                        

Subtotal VIII

Subtotal VI

4

VI -  Número de beneficiários 

assistidos pelo técnico: público 

assistido por trimestre, valores 

acumulados extraídos do Sistema PCP.

4

12

1º trimestre:  Abaixo de 1  

método.

2º Trimestre: Abaixo de 4  

métodos.

3º trimestre: Abaixo de 7 

métodos.

4 º Trimestre: Abaixo de 9  

métodos.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

16

pontuação suficiente

4

Será considerada a nota média obtida nas consultas ao sistema PCP relativas aos módulos ASPA, CRER,  PCP 

(Percentual do público beneficiário efetivamente atendido em relação ao planejamento da equipe e Relação 

beneficiários assistidos por técnico por escritório local) e alcance dos resultados no Rio Rural. Registrar a nota média 

com uma casa decimal.

3- Resultado da Avaliação Individual

Condicionante ( > 40 pontos )

VIII-  Relações interinstitucionais: 

convênios e termos de cooperação 

técnica celebrados.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

3

Valor da Gratificação em R$

Possui ótimo relacio-

namento com as institu-

ições que atuam em sua 

área de abrangência e 

busca parcerias para 

viabilizar o serviço de 

ATER.

Não se relaciona bem com 

todas as instituições, 

encontrando dificuldades no 

convívio com algumas 

lideranças, porém 

consegue viabilizar as 

condições necessárias para 

execução do serviço de 

ATER.

Apresenta bom 

relacionamento com as 

instituições e lideranças, mas 

não busca parcerias para 

viabilizar os serviços de 

ATER em sua área de 

abrangência.

1º trimestre:  de 25 a 30 

beneficiários.

2º Trimestre: de 50 a 60 

beneficiários.

3º trimestre: de 75 a 90 

beneficiários.

4 º Trimestre: de 100 a 120 

beneficiários.

Percentual de Gratificação:

Percentual em relação a gratificação máx de 31%

   Considerar a nota obtida do Anexo V - fator de avaliação III, referente ao cumprimento  das metas  estabelecidas 

pela DIRET (COPER e CPLAN)  para o trimestre relativas as fases de sensibilização, planejamento e execução do 

Programa Rio Rural. Registrar a nota média com uma casa decimal.

1º trimestre:  4 métodos.

2º Trimestre: de 7 a 8 

métodos.

3º trimestre: de 9 a 12 

métodos.

4 º Trimestre: de 13 a 16 

métodos.

1º trimestre: de 1 a 3 

métodos.

2º Trimestre: de 4 a 6 

métodos.

3º trimestre: de 7 a 8 

métodos.

4 º Trimestre: de 9 a 12 

métodos.

Apresenta dificuldades no 

relacionamento com as 

instituições e lideranças em 

sua área de abrangência, e 

não busca parceiras para 

viabilizar o serviço de 

ATER em sua área de 

abrangência.

1º trimestre: Acima de  4 

métodos.

2º Trimestre: Acima de 8 

métodos.

3º trimestre: Acima de 12 

métodos.

4 º Trimestre: Acima de 16 

métodos.

1º trimestre: Acima de  37 

beneficiários.

2º Trimestre: Acima de 74 

beneficiários.

3º trimestre: Acima de 111 

beneficiários.

4 º Trimestre: Acima de 150 

beneficiários.

4

1º trimestre:  de 31 a 37 

beneficiários.

2º Trimestre: de 61 a 74 

beneficiários.

3º trimestre: de 91 a 111 

beneficiários.

4 º Trimestre: de 121 a 150 

beneficiários.


