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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
SEÇÃO DE AVALIAÇÃO

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

SERVIDOR(A) TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A)

AVALIAÇÃO FINAL - 3ª ETAPA

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO

 

I – FATORES DE AVALIAÇÃO

TABELA DE
REFERÊNCIA PARA A
PONTUAÇÃO DO
FATOR 01

FREQUÊNCIA PONTOS
SEMPRE 10

MUITAS VEZES 7
ÀS VEZES 5

RARAS VEZES 3
NUNCA 0

 
FATOR 01 - PRODUTIVIDADE

Considerar o volume de trabalho apresentado pelo(a) servidor(a) em relação ao tempo gasto para executá-lo, bem como
o grau de exa�dão, ordem e planejamento.

ANÁLISE PONTOS
a) Executa o trabalho solicitado corretamente, em tempo hábil, com qualidade, exa�dão e ordem?  
b) Realiza seu trabalho, busca sempre a�ngir os obje�vos e metas es�puladas?  
c) A produção apresentada durante o período corresponde à necessidade do serviço?  

SUBTOTAL DO FATOR 01 (Máximo de 30 pontos)  

 
 

TABELA DE
REFERÊNCIA PARA A
PONTUAÇÃO DOS
FATORES

02, 03, 04 E 05

FREQUÊNCIA PONTOS
SEMPRE 7

MUITAS VEZES 5
ÀS VEZES 3

RARAS VEZES 1
NUNCA 0

 

FATOR 02 - CAPACIDADE DE INICIATIVA
Considerar a capacidade do(a) servidor(a) em buscar soluções adequadas para a execução do trabalho por seus próprios
meios.

ANÁLISE PONTOS
a) É interessado(a) pelo trabalho e procura aperfeiçoar-se quando necessário?  
b) Demonstra capacidade para lidar com situações novas e/ou não rotineiras?  
c) Apresenta novas ideias e alternativas facilitadoras para a execução do trabalho?  

SUBTOTAL DO FATOR 02 (Máximo de 21 pontos)  

 

FATOR 03 - RESPONSABILIDADE
Considerar o grau de comprome�mento do(a) servidor(a) com o trabalho que realiza, bem como o cuidado apresentado
com materiais e equipamentos u�lizados.

ANÁLISE PONTOS
a) Assume suas responsabilidades e não precisa ser lembrado(a) das tarefas que lhe são confiadas?  
b) Coopera com sua equipe de trabalho, conclui suas tarefas e, assim, evita sobrecarga de serviço?  
c) É cuidadoso(a) em relação aos bens da Instituição e conserva em condições de uso os materiais e
equipamentos?  

SUBTOTAL DO FATOR 03 (Máximo de 21 pontos)  

 

FATOR 04 - ASSIDUIDADE
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Considerar o comparecimento e a permanência do(a) servidor(a) no local de trabalho.

ANÁLISE PONTOS
a) É assíduo(a) e comprometido(a) com o trabalho que realiza e não se ausenta durante o expediente?  
b) Colabora para o bom desenvolvimento das atividades e não apresenta faltas constantes?  

SUBTOTAL DO FATOR 04 (Máximo de 14 pontos)  

 

FATOR 05 - DISCIPLINA
Considerar a maneira pela qual o(a) servidor(a) acata e observa as normas disciplinares estabelecidas pela Ins�tuição.

ANÁLISE PONTOS
a) Cumpre as regras disciplinares e as orientações recebidas?  
b) Conhece e aplica as regras do funcionalismo público federal enquanto desenvolve suas atividades?  

SUBTOTAL DO FATOR 05 (Máximo de 14 pontos)  

 

II – SOMATÓRIO DOS FATORES DE AVALIAÇÃO

FATOR SUBTOTAL
01 – PRODUTIVIDADE  
02 – CAPACIDADE DE INICIATIVA  
03 – RESPONSABILIDADE  
04 – ASSIDUIDADE  
05 – DISCIPLINA  

TOTAL DE PONTOS (Máximo de 100 pontos)  

 

III – COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Espaço reservado para que o(a) avaliado(a) e os membros da Comissão discorram sobre suas percepções. Cabe à chefia imediata do(a) servidor(a)
avaliado(a) tomar providências quanto às dificuldades aqui relatadas, conforme o art. 9º da Resolução 02/00-COPLAD:

“Com base nos resultados de cada avaliação parcial, a chefia imediata implementará ações visando proporcionar meios que favoreçam o
aperfeiçoamento funcional.”.

 

Comentários adicionais a serem respondidos pela Comissão Avaliadora na presença do(a) servidor(a) avaliado(a).

1. Iden�ficar os aspectos que possam estar interferindo no desempenho do(a) avaliado(a) durante o período avalia�vo, como por exemplo:
necessidade de treinamento, acompanhamento psicológico e ou social. Registrar também as providências que a chefia imediata pode tomar.

 

 

 

2. Espaço reservado para demais comentários/sugestões per�nentes.

 

 

 

 

Comentários adicionais a serem respondidos pelo(a) servidor(a) avaliado(a) na presença da Comissão.

1. Descreva suas atribuições.

 

 

 

2. Descreva as dificuldades encontradas nesta etapa para a realização de suas a�vidades e quais ações você acredita que sua chefia imediata pode
tomar para seu aperfeiçoamento.
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IV – ASSINATURAS

1. Depois de concluída esta avaliação, todos os membros da Comissão e o(a) servidor(a) avaliado(a) devem proceder à
assinatura eletrônica deste formulário. 
Se os(as) servidores(as) par�cipantes desta avaliação es�verem lotados(as) em unidades diferentes, u�lizar o recurso de
bloco de assinatura (h�p://www.ufpr.br/sei/wp-content/uploads/2016/10/POP-31-Encaminhar-documento-para-assinatura-
em-outra-Unidade.pdf).
As assinaturas devem ser realizadas na mesma data da reunião.
2. A assinatura deste formulário por parte do(a) servidor(a) avaliado(a) não o(a) impede, caso discorde do resultado desta
avaliação, de pedir reconsideração à autoridade que instituiu a Comissão, nos termos do art. 21 da Resolução 002/00-
COPLAD.
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