
Peso 4 3 2

4

4

4

4

12

Subtotal VI2

Faltas e atrasos frequentes.

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

12

12
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.

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 atentarse muito 

para suas 

reais 

responsabilidades. As 

vezes mostra-se 

reticente em cumprir 

as ordens recebidas, 

porém sem perturbar o 

Subtotal IV

Subtotal III

VI – Assiduidade e Pontualidade: 

Disposição do empregado em 

cumprir integralmente sua jornada 

de trabalho.

Tem pouca capacidade de 

relacionamento e intera-ção 

com a equipe. Não se 

dispõe a ajudar os colegas. 

Tem relacionamento 

normal com os colegas, 

mas às vezes se envolve 

em conflitos. 

12DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

IV - Trabalho em Equipe / 

Relacionamento interpessoal: 

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.
3

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 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. 

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS) 12

Efetua o trabalho de 

maneira relapsa sem 

se atentar para suas 

verdadeiras 

responsabilidades. 

Não acata instruções 

recebidas, 

ocasionando 

problemas 

disciplinares.
Subtotal V

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 expectativas. 

Não há necessidade de 

orientação.  Estabelece 

com precisão suas priori-

dades 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.

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.

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.

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 3

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)

2- Fatores de Avaliação:

3

3

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

CRITÉRIOS
1

Critérios de Pontuação

II – Qualidade / Organização 

/Planejamento: Grau de qualidade 

do trabalho operacional, grau de 

exatidão, correção e clareza nos 

trabalhos executados. Estabelece 

prioridades e planeja ações da 

melhor forma para execução das 

tarefas. 

4

Nem sempre cumpre 

prazos, o trabalho 

produzido não atinge o 

volume adequado para a 

função.

ANEXO VI: FUNCIONÁRIOS DA ENGENHARIA RURAL                                                                                         

(Chefe de ESER's e Demais Funcionários de Apoio)

1-Identificação:

Nome do funcionário:

Lotação:

Período de Avaliação:

Cargo:

Matrícula:

               /               a             /               /

Não falta nem chega 

atrasado.

Alguns atrasos. Nenhuma 

falta.

Algumas faltas. Nenhum 

atraso.



4

4

4

4

Avaliação Final do Trimestre (Nº de pontos): 100

100

31,00

775,00

Data:              /              /

Data:          /              / 

Chefia Imediata:

Data       /        /                 

  Assinatura e Carimbo

IX - Preparo de solo:  Grau de 

utilização das máquinas na 

execução dos trabalhos de preparo 

de solo à produtores rurais (hora-

máquina realizada / capacidade 

oper. disponível total)

Salario Base do Funcionário Avaliado

Atendiimento entre 50% e 

65% da capacidade 

operacional disponível.

Atendiimento abaixo de 

50% da capacidade 

operacional disponível.

DIGITE A NOTA NESTE CRITÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Subtotal IX

8

pontuação suficiente

Percentual em relação a gratificação máx de 31%

8

Remendações da Chefia Imediata: 

2

Subtotal VII

VII –  uso adequado dos 

equipamentos e  instalações de 

serviço: cuidado e zelo na utilização 

e conservação dos equipamentos e 

instalações no exercício das 

atividades e tarefas.

DIGITE A NOTA NESTE CRIETÉRIO (1 A 4 PONTOS)

3

Atendiimento acima de 

80% da capacidade 

operacional disponível.

Atendiimento entre  66 % e 

80% da capacidade 

operacional disponível.

4-Ciência do Avaliado e Avaliador 

AVALIADO:                                                        

           (assinatura e carimbo): 

AVALIADOR:                                                        

          (assinatura e carimbo): 

3- Resultado da Avaliação Individual

12

VI – Assiduidade e Pontualidade: 

Disposição do empregado em 

cumprir integralmente sua jornada 

de trabalho.

12

Não é cuidadoso com os 

equipamentos e instala-

ções, utilizando-os de 

forma inadequada e 

danificando-os. É sempre 

cobrado em relação ao uso 

adequado, conservação e 

manutenção.

DIGITE A NOTA NESTE CRIETÉRIO (1 A 4 PONTOS)

Subtotal VIII

VIII – Recuperação de estradas 

vicinais: Grau de utilização das 

máquinas nos trabalhos de 

manutenção e recuperação de 

estradas vicinais (hora-máquina 

realizada/capacidade operacional 

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

3

Condicionante ( >= 40 pontos )

Valor da Gratificação em R$

Atendiimento acima de 

80% da capacidade 

operacional disponível.

Atendiimento entre  66 % e 

80% da capacidade 

operacional disponível.

Atendiimento entre 50% e 

65% da capacidade 

operacional disponível.

É constantemente cuida-

doso com os equipa-

mentos e instalações, 

utilizando-os quase sem-

pre de forma adequada, 

sem danificá-los. Quase 

nunca é cobrado em 

relação ao uso adequado, 

conservação e 

manutenção.

Raramente é cuidadoso com 

os equipamentos e 

instalações, utilizando-os 

muitas vezes de forma 

inadequada e até mesmo 

danificando-os. Precisa ser 

cobrado, frequentemente, em 

relação ao uso adequado, 

conservação e manutenção.

Percentual de Gratificação:

2

Atendiimento abaixo de 

50% da capacidade 

operacional disponível.

É extremamente cuida-

doso com os equipa-

mentos e instalações, 

utilizando-os sempre de 

forma adequada, sem 

danificá-los. Nunca 

precisa ser cobrado em 

relação ao uso adequado, 

conservação e 

manutenção.


