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DO t l
TEABA-L T  QUALIDADE 

LBO:
Nível de perfeição dos 
trabalhos executados de 
acordo com os r e c u r s o s  
disponíveis.

F A T O R E S  D E  A V A L I A Ç Ã O  / Q R A D U A Ç À Õ
2 2  A

tarefasApresenta suas 
sempre com falhas, che
gando a causar problemas 
no andamento do serviço.

A qua 
Iho é 
ta de 
te.

2 2  A
idade do seu traba 
irregular. Necessi 
supervisão constan

22 A 
traba-Apresenta um bom 

lho, com alguma dificul
dade apenas em relaçao 
a detalhes mais comple
xos .

Seu trabalho não 22 A
apre8en'ita falhas. Tem capacidade 

também para desenvolvei 
tarefas mais complexas.

12
2 «  
___ INTERESSE:
Esforço pessoal em aprimo 
rar-se na função que exer 
ce, resolvendo problemas 
mediante orientação pre
via da Chefia.

2 2  A

Mostra—9e completamente 
indiferente quanto às ta 
refas que executa. Não 
demonstra vontade de pro 
gredir no trabalho.

2 2  A

Executa as tarefas de ro 
tina sem preocupar-se 
com o aprimoramento de 
seu trabalho, limitando- 
-se ao cumprimento das 
rotinas de serviço.

2 2  A

Demonstra vontade de ad
quirir novos conhecimen
tos ligados à sua fun
ção, esforçando-se para 
aperfeiçoar—se no seu 
trabalho. Procura resol
ver problemas simples de 
serviço,

22 A

Executa sempre suas tare
fas da melhor forna possí 
vel, devido ao esforço 
que demonstra em aperfei
çoar seu trabalho consta 
temente. Preocupa-se en 
solucionar os problema 
que surgem na execução d 

serviço.

12

f*ONTos

19

N t  0E 

PONTOS

(9

22
QUANTIDADE DO TRABA

LHO:
Ritmo e volume de traba
lho apresentado em compa
ração com o esperado para 
a função.

2 2  A
Muito vagaroso, não atin 
ge o mínimo esperado pa
ra sua função quantfb ao 
rendimento do trabalho. 
Não cumpre prazos estabe 
lecidos.

2 2  A
Ritmo de trabalho relati 
vamente lento.. Sua produ 
ção é irregular, porém 
esforça-se para cumprir 
os prazos estabelecidos

2 2  A
Ritmo de trabalho dentro 
do esperado. Apresenta 
bom desempenho nas tare
fas que executa, cumprin 
do normalmente os prazos 
estabelecidos.

2 2 A
Rápido na execução de 
suas tarefas. Dá conta 
dos aumentos de serviço, 
chegando a antecipar—se 
quanto aos prazos estabe 
lecidos•

N *  DE 

PONTOS



22
CAPACIDADE DE APREN

DIZAGEM:
Assimilação de novas ta
refas que lhe são% atri
buídas dentro da função 
que exerce.

FATORES DE AVALIAÇAO / GRADUAÇÃO
22A

Encontra muita dificulda 
de em aprender novas ta
refas, não conseguindo, 
atingir o padrao exigi-j 
do.

22AApresenta alguma dificul 
dade em aprender noval; 
tarefas, não chegando a 
comprometer o padrão exi 
gido.

22
RELACIONAMENTO IN TER 

PESSOAL:
Contato com a chefia, co 
legas e*público em ge
ral .

22 A
Não sabe tratar com as 
pessoas, chegando a cau
sar problemas no seu am
biente de trabalho.

22 A
Tem alguma dificuldade 
no trato com as pessoas, 
porém de modo geral, seu 
relacionamento é satisfa 
tório.

22A
Aprende bem as novas tja 
refas que lhe sao con
fiadas, atingindo o pa
drão exigido.

22 A
Sabe ser agradável.Faz 
o possível para corri- 
gir-se e melhorar o seu 
relac ionamento.

~  . I p p |  DE
Demonstra grande f a c i l i 
dade em aprender, poden
do lhe ser confiadas ta
refas mais complexas.

8

PONTOS

n

22 A
Tem grande facilidade em 
tratar com as pessoas, 
contribuindo para um am
biente favorável de tra
balho .

N f  DE 

PONTOS

13
22

COOPERAÇÃO:
Disposição em auxiliar o 
grupo de trabalho, cola
borando para o bom anda
mento do serviço.

22 A
Não sabe trabalhar em 
equipe, nao colabora mes 
mo quando solicitado, 
chegando a comprometer o 
bom andamento do traba
lho.

22 A

Encontra dificuldade 
quando há necessidade de 
trabalhar em equipe. Co
labora sempre quando so
licitado pelo grupo.

22 A

Tem facilidade para tra 
balhar em equipe. Cola
bora espontaneamente 
com o grupo.

22 A

Esta sempre disposto a 
colaborar com o grupo.Sa 
be desenvolver trabalhos 
em equipe, procurando fa 
cilitar o andamento dos
serviços.

■

|p DE 
PONTOS

H



F A T O R E S  D E  A V A L 1  A ç A O  / O R A D U A Ç f l O3I I **1 'c o n h e c i m e n t o d o  t r a b a
LIO:
Grau de domínio dos servi 
cos executados.

Nao sabe trabalhar, ne 
cessitando de constante 
supervisão para executar 
suas tarefas. *

22A
Demonstra conhecer as t<a 
refas que lhe são atri
buídas, necessitando de 
orientação quando surgem 
dificuldades no trabalho 
de rotina.

6

22 A
Domina seu trabalho de 
modo a nao preocupar o 
supervisor, solicitando 
espontaneamente orienta
ção quando identifica um 
problema.

22A
Domina completamente suas 
tarefas, demonstrando pos 
suir conhecimento e expe
riência profissionais até 
acima do esperado para a 
função.

12

N t DE  

PONTOS

23

ec
rXODimVIDADE: 

Rendimento do trabalho, 
sem prejuízo da qualidade 
dos serviços executados, 
de acordo com os recursos 
disponíveis.

2 2  A

Não consegue produzir 
dentro do padrão espera
do. Seu ritmo de traba
lho é lento, comproroeten 
do o andamento do servi
ço.

22  A

Precisa ser alertado 
constantemente para man
ter o padrão exigido. En 
contra alguma dificulda
de em executar suas tare 
fas dentro do prazo fixa 
do.

2 2  A

Atende os padrões e pra
zos estabelecidos, apre
sentando resultados com
patíveis com o exigido.

2 2  A

Ritmo de trabalho rãpido 
e produtivo, atendendo in 
clusive situações de so
brecarga.

12

N t OE 

PONTOS

23

n  « 22 A 2 2  A 2 2  A1 INTERESSE: Mostra-se completamente Executa as tarefas de ro Demonstra vontade de ad-
Esforço pessoal em aprimo indiferente quanto as ta tina sem preocupar-se quirir novos conhecimen-
rar-se ifa função que exer refas que executa. Nao com o aprimoramento de tos ligados a sua fun-
ce, resolvendo problemas demonstra vontade de pro seu trabalho, limitando- ção, esforçando-se para
mediante orientação pré
via da Chefia.

gredir no trabalho. -se ao cumprimento das 
rotinas de serviço.

aperfeiçoasse no seu 
trabalho. Procura resol
ver problemas simples de 
serviço.

2 2 A
Executa sempre suas tare
fas da melhor forma possí 
vel, devido ao esforço 
que demonstra em aperfei
çoar seu trabalho constar 
temente e solucionar os
problemas que surgem n 
execução do serviço.

N t  DE 

PONTOS



FATORES DE AVALIAÇÃO / QRADUAÇÃO
M 72A 22 A 22 A 22 A N< DE4 ] HKUCIONAHRKTO IKTER Nao sabe tratar com as Tem a1guma dif iculdade Sabe ser agradável. Paz Tem grande facilidade em

PESSOAL: pessoas, chegando a cau- no trato com as pessoas, o possível para corri- tratar com as pessoas, PONTOS
Contato com a chefia, co sar problemas no seu am- porém de modo geral seu gir-se e melhorar o seu contribuindo para um am-
legas e público em ge- biente de trabalho. relacionamento é satisfa relacionamento. biente favorável de tra -
ral. tòrio. balho. ----T-----

2 4 6 8 25

22 a 22  A 22  A 2 2 A N * OE
2J CAPACIDADE DE APREU- Encontra muita dificulda Apresenta alguma difieul Aprende bem as novas ta Demonstra grande f a c i l i -
DIZAGEM: de em aprender novas ta- dáde em aprender novas refas que lhe são con- dade em aprender, poden- PONTOS

Assimilação de novas ta- refas, nao conseguindo tarefas, não chegando a fiadas, atingindo o pa- do lhe ser confiadas ta-
refas que lhe são atri- atingir o padrão exigi- comprometer o padrao exi drao exigido. refas mais complexas.
buídas dentro da função do. gido. ----▼-----
que exerce.

i 2 3 4 29

6 1 « 22 A 22 A 22 A 22  A N» DE
_| COOPERAÇÃO: Não sabe trabalhar em Encontra dificuldade Tem facilidade para tra Está sempre disposto a PONTOS
Disposição em auxiliar o equipe, não colabora mes quando ha necessidade de balhar em equipe. Cola- colaborar com o grupo . Sa
grupo de trabalho, cola- tno quando solicitado, trabalhar em equipe. Co- bora espontaneamente be desenvolver trabalhos
borando para o bom anda- chegando a comprometer o labora somente quando so com o grupo. em equipe, procurando fa
nento do serviço. bom andamento do traba- licitado pelo grupo. c i l i t a r  o andamento dos --▼---

lho. serv iços.

c r c r UL Í 7 ____ „
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FATORES DE AVALIAÇÃO / GRADUAÇÃO
_ ec _ 221 22A 22A 2?A 0Í! O i9 XKCUfDrro TÉCSICO: Mao consegue desenvolver Encontra dificuldades no Demonstra possuir conhe- Destaca-se pela forxa co

Grau de doaínío das tare- as atividades que lhe desenvolvimento de suas címentos suficientes pa- mo domina suas ativida- ru mitra
fai que executa. são atribuídas, por não atividades, necessitando ra desenvolver suas atí- des, desenvolvendo com

possuir conhecimentos su áprimorar seus conhecí- vidades. Mostra interes- facilidade mesmo as tare
fícientes. Mesmo quando mentos. Quando alertado. se em aprimorar-se no fas mais complexas. Pro- — 9— ■
alertado, nao procura esforça-se para superar que diz respeito ao seu cura manter-se constante
aprimorar-se. suas deficiências. trabalho de rotina. mente atualizado dentro

de seu âmbito de traba-
lho.

3 6 9 12 a

2 ce 22 A 22A 2 2  A 22 A Nt DE
USFO aSAB IL IDADE: Nao consegue atingir re- Desenvolve suas ativida Nao apresenta problemas Apresenta \m alto grau de PONTOSGrau de confiabilidade sultado de trabalho den-; des satisfatoriamente no desenvolvimento de autonomia quanto ãs ativi

quanto aos resultados do tro do esperado, mesmo exigindo, no entanto, seu trabalho, exigindo dades que executa. Pode-
trabalho em termos de com orientação constante orientação para atingir orientação somente em ta -se confiar plenamente no
onentaçao requerida so— na execução de suas tare um resultado de trabalho refas mais complexas em desenvolvimento e resulta f  -
bre 0  desenvolvimento de fas. dentro do esperado. relação aos resultados. do de seu trabalho.
suas atividades.

3 6 9 12 es

P 22 . 22A 22 A 2 2  A 22A NI DE
3 OBCANIZAÇAO: Nao possui método de tra Possui método de traba- Possui método de traba- Sabe planejar, organizar PflNTOCHetodo de trabalho utílí- balho, chegando a compro lho, porem nao consegue lho adequado, necessitan e desenvolver suas ativi-
zado dé forma a atingir meter 0  andamento dos desenvolver suas ativida do de orientação para dades de forma a atender
resultados esperados em serviços da area. des sem orientação no programar suas ativida- inclusive situações de
termos de qualidade e ren sentido de planejar e or des somente em situação acúmulo de serviço. 9dimento do trabalho. ganizar adequadamente de sobrecarga.

seu serviço.

2 4 6 8 29



FATORES DE AVALIAÇÃO / GRADUAÇÃO
t t

INICIATIVA:
Capacidade de decidir 
formas de atuação no de
senvolvimento normal do 
trabalho, assim como em 
situações inesperadas.

22A
Limita-se à execução de 
suas tarefas de rotina, 
não sabendo contornar as 
dificuldades até mesmo 
era situação normal de 
trabalho.

Cf A
Procura apresentar al
ternativas frente às ne
cessidades do trabalho, 
porém necessita ainda de 
alguma orientação ou in
centivo no Bentido da me 
lhor adequação das medi
das tomadas.

ttA
Identifica necessidades 
inerentes ao serviço e 
apresenta alternativas 
adequadas. Necessita de 
orientação somente em 
situações muito comple
xas.

6

t t A

Identifica necessidades, 
sabe evitar dificuldades 
que possam surgir na si
tuação de trabalho, pro
põe alternativas e apre
senta soluções adequa
das. Em situações de 
grande complexidade pro
cura orientação e parti
cipa da resolução.

8

N« 01  

PONTOS

f)
et

COOPERACAO:
Esforço pessoal em cola
borar em atividades ine
rentes ã sua função e/ou 
em outras de interesse 
da adminÍ8tração.

t f  A

Não sabe trabalhar em 
equipe, não colabora mes 
mo quando solicitado9che 
gando a comprometer o de 
senvolvimento das ativi
dades.

ttA
Encontra dificuldade 
quando há necessidade de 
trabalhar em equipe. Co
labora somente quando so 
licitado.

t f  A

Tem facilidade para tra 
balhar em equipe. Cola
bora espontaneamente 
com o próprio grupo ou 
outros, quando as ativi 
dades assim o exigem.

etA
Sabe desenvolver traba - 
lhos em equipe, procuran 
do facilitar o desenvol
vimento das atividades 
Sempre disposto a colabo 
rar e participar.

N f DE 

PONTOS

n

6 t t
RELACIONAMENTO INTER

PESSOAL:
Contato pessoal com a po 
pulação, chefia, colegas 
e demais elementos envol 
vidos no trabalho.

ttA
Não sabe tratar com as 
pessoas, chegando a cau
sar problemas no seu am
biente de trabalho.

t t A
Tem alguma dificuldade 
no trato com as pessoas, 
porém de modo geral seu 
relacionamento é satisfa 
tório.

t t A

Sabe ser agradável. Faz 
o possível para corri
gir-se e melhorar seu 
relacionamento com as 
pessoas com as quais 
tem contato no traba
lho.

t t A

Tem grande facilidade em 
tratar com as pessoas, 
contribuindo para um am
biente de trabalho favo
rável e um bom relaciona 
mento com a comunidade.

N» DE 

PONTOS

fJ



ANEXt) IV
FX 'ÍLIÀ OCUI'ÂCICITAI EisSIITO

Z I hÍTOOO DK TRABALHO: 
Procedimento envolvendo a 
competência técnica, o 
planejamento de ativida 
des e a didática.

Utiliza de um método de 
trabalho inadequado e in 
suficiente para o alcan
ce dos objetivos básicos 
da educação.

Chega a atingir os obje
tivos, porém de forma li 
mitada, devendo procurar 
uma melhor adequação dos 
meios de que se utiliza 
para desenvolver seu tra 
balho.

6

22  A

Estabelece metas de tra
balho de acordo com as 
necessidades, atuando de 
forma a atingir os obje
tivos.

Destaca—se pela sua atua 
çao no sentido em que al
cança resul t a d o s , aprovei 
tando todos os recursos 
disponíveis| no desenvol
vimento das atividades.

12

PONTOS

2 3

9 J 22c\POSIÇáO DO EDUCADOR:
Atuação espontânea e res
ponsável do educador den
tro da comunidade escolar 
e extra escolar.

22 A
Não assume seu papel de 
agente de educação evi
tando envolver-se com a 
problemática de sua comu 
nidade, limitando-se a 
um papel de mero trans
missor de informações e 
funcionário de ensino.

2 2  A
Tenta não limitar seu pa 
pel apenas às imposições 
inerentes ao desempenho 
da função. Procura parti 
cipar dos problemas e an 
seios da sua comunidade.

2 2  A

Assume no seu ambiente 
de trabalho uma postura 
de educador, atuando a d  
vamente na comunidade da 
qual participa de manei
ra direta.

2 2  A

Destaca—se no seu ambien
te de trabalho pelo seu 
empenho em atuar junto â 
comunidade, sempre volta
do ao desenvolvimento de 
potencialidades e recur 
sos enquanto agente de 
educação•

12

N *  D E  
P O N T O S

2 3

22
il UTERKSSE:
Esíorçd pessoal em apri- 
morar-se no desempenho de 
suas atribuições còmo edii 
cador.

22 A
Mostra-se completamente 
indiferente quanto ao 
aprimoramento no desempe 
.nho de suas atividades.

2 2  A
Participa de alguns pro
gramas que possibilitem 
seu aprimoramento profis 
sional em termos de re
sultado de trabalho, so
mente quando solicitado.

R

2 2  A

Procura desenvolver —se 
em seu trabalho e demais 
atividades diretamente 
relacionadas com suas 
atribuições. Participa 
espontaneamente de pro
gramas que promovam um 
aprimoramento em termos 
de resultado de t r a b a 
lho •

cd

2 2 A

Está sempre a par de to
dos os assuntos direta ou 
indiretamente relaciona
dos' com seu trabalho, pro 
curando aplicar a vivên 
cia adquirida através de 
programas de aprimoramen
to, no desenvolvimento de 
suas atividades.

e

N *  D E  
P O N T O S



tz
__IHTEGRÀÇAO:
Relacionamento adequado 
coa pessoas que partici
pam direta ou indireta
mente do processo sócio- 
-educacional.

FATORES DE AVAUAÇAO / GRADUAÇÃO
ZZA

Não sabe tratar com as 
pessoas, chegando a cau
sar problemas em seu lo
cal de trabalho.

22 A
Nunca chegou a criar prc Sabe estabelecer e man-
blemas, mas necessita de
onentaçao no sentido de com as pessoas, perce-
corngir pequenas made 
quações para uma melhor 
convivência grupai.

ZZA

ter contatos adequados

bendo suas deficiências 
e procurando corrigí- 
-las. ,

Cl
Tem grande facilidade em 
estabelecer e manter con 
tato com as pessoas, con 
tribuindo para o bom de
senvolvimento das ativr 
dades.

a

N * DE 

PONTOS

n
tz

INICIATIVA:
Capacidade de decidir 
formas de atuação no de
senvolvimento normal do 
trabalho, assim como em 
situações inesperadas.

ZZA
Limita-se ã execução de 
suas tarèfas de rotina, 
encontrando dificuldades 
até mesmo em situação| 
normal de trabalho.

ZZA
Procura apresentar alter 
nativas frente âs neces 
sidades do trabalho, po 
rém necessita ainda d 
orientação no sentido da 
melhor adequação das me
didas tomadas.

ZZA
Identifica necessidades 
inerentes ao serviço, 
procurando solucioná- 
-las ou apresentando al̂ 
ternativas adequadas. 
Necessita de orientação 
somente em situações 
muito complexas.

ZZA
Identifica necessidades, 
sabe evitar dificuldades 
que possam surgir na si
tuação de trabalho, pro
põe alternativas e apre
senta soluções adequa
das..

N» DE 

PONTOS

es

6 z z
RESPONSABILIDADE FUN 

CIONAL:
Cumprimento das obriga
ções estabelecidas em 
normas legais e regula
mentares.

ZZA
Não se informa sobre as 
normas legais e regula
mentares, necessitando 
sempre que sua chefia ou 
colegas corrijam suas fa 
lhas neste sentido.

ZZ A
Conhece as normas, mas 
negligente quanto ao s 
cumprimento.

et

E

ZZA

Procura sempre cumprir 
as obrigações estabele
cidas em normas legais 
e regulamentares.

ZZA
Conhece e cumpre as nor
mas legais regulamenta
res, bem como procura 
orientar os colegas nes 
te sentido.

N» DE 
PONTOS

zi


