
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

 
Formulários de Avaliação de Desempenho 

 
 
 
 

1. Formulário de Auto-Avaliação de Desempenho e pela Chefia Imediata para 

servidor não investido em Cargo de Direção e em Função Gratificada. 

 

2. Formulário de Auto-Avaliação de Desempenho e pela Chefia Imediata para 

servidor investido em Cargo de Direção e em Função Gratificada. 

  
3. Formulário de Avaliação de Desempenho do servidor pela Equipe de Trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO- 

ADMINISTRATIVOS NÃO INVESTIDOS EM CARGO DE DIREÇÃO OU FUNÇÃO 

GRATIFICADA. 

 

FORMULÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO E PELA CHEFIA IMEDIATA 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR: 

NOME: MAT. SIAPE: 

CARGO: MAT. UFSJ: 

SETOR DE TRABALHO: DATA DE INGRESSO: 

CHEFIA IMEDIATA: 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO DO CARGO: 

NÍVEL DE CAPACITAÇÃO: PERÍODO AVALIADO: 

IMPORTANTE:   
Durante a avaliação é importante considerar os fatores mediadores facilitadores ou restritivos 
abaixo relacionados. Utilize o espaço reservado para as suas considerações (avaliador e 
avaliado) para comentar, entre outras coisas, sobre o modo com que esses fatores 
interferiram no desempenho do servidor avaliado. 

 Condições físicas e ambientais de trabalho; 
 Investimento institucional no processo de capacitação continuada; 
 Relação com a Chefia; 
 Processos de comunicação interna da Instituição. 

 
 

 
TABELA DE VALORAÇÃO: 
 

DESEMPENHO INSUFICIENTE 1 

  
DESEMPENHO ABAIXO DO ESPERADO 2 

  
DESEMPENHO DENTRO DO ESPERADO 3 

  
DESEMPENHO ACIMA DO ESPERADO 4 

  

 

 

Para uso exclusivo do SESED 

Auto Avaliação 
         (peso 2) 

Avaliação pela 
Equipe 
(peso 3) 

Avaliação pela Chefia 
(peso 5) 

Média ponderada 

    

  



 

FATORES PARA AFERIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES TÉCNICO - 

ADMINISTRATIVOS NÃO INVESTIDOS EM CARGO DE DIREÇÃO OU FUNÇÃO 

GRATIFICADA 

Fatores indicadores de desempenho individual Auto-
Avaliação 

Avaliação 
da Chefia 

1. Comportamento Ético – age com correção e seriedade no exercício 
do cargo público, alinhando sua atuação aos valores da Instituição. 

  

2. Trabalho em equipe – interage positivamente, de forma colaborativa 
com os demais membros da equipe de trabalho. 

  

 
3. Relacionamento Interpessoal – possui capacidade de se relacionar 

de forma cordial com as pessoas dos diversos níveis hierárquicos e 
culturais, de forma a manter o ambiente de trabalho agradável e 
produtivo. 

  

4. Foco no Usuário – se interessa em entender as necessidades 
legítimas dos usuários (servidores, alunos e comunidade em geral), 
desenvolvendo estratégias, planos, ações e processos respeitadas as 
normas vigentes. 

  

5. Conhecimento técnico – conhece e aplica adequadamente as 
técnicas necessárias à realização de suas atividades. Conhecimento 
das rotinas administrativas e fluxo de atividades de seu setor. 

  

6. Resolução de problemas - possui iniciativa para buscar alternativas 
eficazes, visando à solução de problemas que demandam ações 
rápidas e criativas. 

  

7. Assiduidade, Pontualidade e Responsabilidade – é assíduo e 
pontual ao trabalho assumindo suas obrigações e compromissos 
diante do que lhe é proposto e de suas atribuições. 

  

8. Auto-desenvolvimento – busca sistematicamente o auto-
desenvolvimento, através da realização de eventos formais de 
capacitação/qualificação e/ou através da busca permanente pelo 
aperfeiçoamento constante dos processos de trabalho. 

  

9. Busca de resultados – trabalha com foco de atuação nos resultados, 
buscando o aprimoramento constante dos processos de trabalho. 

  

10. Capacidade de adaptação - possui a capacidade de se ajustar 
positivamente a situações inovadoras. 

  

11. Negociação de conflitos – possui equilíbrio emocional em situações 
de conflitos ou de dificuldade técnica. 

  

12. Utilização das ferramentas e recursos materiais – zela pelas 
ferramentas disponíveis para atuação de suas atividades diárias. 
Utiliza de forma adequada dos recursos materiais e equipamentos, 
levando em consideração fatores de custos, disponibilidade e uso 
correto. 

  

13. Planejamento/ Organização – é capaz de elaborar planos e 
programas, em função dos objetivos estabelecidos capaz de 
organizar as atividades, otimizar recursos e priorizar 
responsabilidades. 

  



 

14. Credibilidade e confiança – repassa confiança nas 
informações/atividades/serviços prestados que estão sob sua 
responsabilidade. 

  

15. Participação – possui presteza de ação face a situações que 
requeiram intervenção e apresenta sugestões, ideias inovadoras e 
críticas que possam aperfeiçoar o trabalho. 

  

16. Qualidade e Produtividade –  apresenta perfeição e precisão as 
atividades realizadas, tendo em vista a função do setor, os recursos 
disponíveis e a complexidade da atividade. 

  

TOTAL: Soma das notas atribuídas a cada fator, dividida por dezesseis 

(número de fatores) 

  

 

Espaço reservado a considerações da Chefia:  
 

 
 
 
 
 
 
 
Espaço reservado a considerações do Servidor Avaliado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
____/____/_____ ______________________________  

Servidor Avaliado 
 

 
____/____/_____ ______________________________  

Chefe Imediato/Avaliador 
  

Recebido em 
 
____/____/_____ __________________________________________________ 
                                      Setor de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas  
 



 

 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS E DOCENTES INVESTIDOS EM CARGO DE 

DIREÇÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. 
 

FORMULÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO E PELA CHEFIA IMEDIATA 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR: 

NOME: MAT. SIAPE: 

CARGO: MAT. UFSJ: 

SETOR DE TRABALHO: DATA DE INGRESSO: 

CHEFIA IMEDIATA: 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO DO CARGO: 

NÍVEL DE CAPACITAÇÃO: PERÍODO AVALIADO: 

IMPORTANTE:   
Durante a avaliação é importante considerar os fatores mediadores facilitadores ou restritivos 
abaixo relacionados. Utilize o espaço reservado para as suas considerações (avaliador e avaliado) 
para comentar, entre outras coisas, sobre o modo com que esses fatores interferiram no 
desempenho do servidor avaliado. 

 Condições físicas e ambientais de trabalho; 
 Investimento institucional no processo de capacitação continuada; 
 Relação com a Chefia; 
 Processos de comunicação interna da Instituição. 

 
 

 
TABELA DE VALORAÇÃO: 
 

DESEMPENHO INSUFICIENTE 1 

  
DESEMPENHO ABAIXO DO ESPERADO 2 

  
DESEMPENHO DENTRO DO ESPERADO 3 

  
DESEMPENHO ACIMA DO ESPERADO 4 

  

 

 

Para uso exclusivo do SESED 

Auto Avaliação 
         (peso 2) 

Avaliação pela 
Equipe 
(peso 3) 

Avaliação pela Chefia 
(peso 5) 

Média ponderada 

    

 

 

 



 

  
 
 
 

FATORES PARA AFERIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS OU DOCENTES INVESTIDOS EM 

CARGO DE DIREÇÃO (CD)  OU FUNÇÃO GRATIFICADA (FG) 

Fatores indicadores de desempenho individual Auto- 
avaliação 

Avaliação da 
Chefia 

 1. Conhecimento Organizacional e Técnico – integra-se à 
Universidade, bem como domina tecnicamente as atividades 
desenvolvidas sob suas responsabilidades. 

  

 2. Liderança e Desenvolvimento de Equipes – conduz de 
forma equilibrada e ética a equipe de trabalho, propiciando 
um clima satisfatório entre seus membros e motivando seus 
integrantes a   buscarem coletivamente o alcance das metas 
acordadas. 

  

3. Empreendedorismo  Pró-atividade– busca as melhores 
oportunidades, estando voltado às ações inovadoras, às 
alternativas criativas para a solução de problemas, bem 
como atua com qualidade e eficiência na condução das 
atividades inerentes à gestão. 

  

4. Orientação para o bem-estar da equipe – envida esforços  
para oportunizar condições de trabalho adequadas à equipe,  
bem como incentiva seu desenvolvimento profissional e 
pessoal. 

  

5. Planejamento e Acompanhamento – coordena de forma 
positiva o planejamento das metas e o processo de 
acompanhamento sistemático. 

  

6. Assiduidade, Pontualidade e Responsabilidade – é 
assíduo e pontual ao trabalho assumindo suas obrigações e 
compromissos diante do que lhe é proposto e de suas 
atribuições. 

  

7. Comportamento Ético – age com correção e seriedade no 
exercício do cargo público, alinhando sua atuação aos 
valores da Instituição. 

  

8. Relacionamento Interpessoal – é capaz de se relacionar 
de forma cordial com as pessoas dos diversos níveis 
hierárquicos e culturais, de forma a manter o ambiente de 
trabalho agradável e produtivo. 

  

9. Foco no Usuário – interessa em entender as necessidades 
legítimas dos usuários (servidores, alunos e comunidade em 
geral), desenvolvendo estratégias, planos, ações e processos 
respeitadas as normas vigentes. 

  

10. Resolução de problemas - possui iniciativa para buscar 
alternativas eficazes, visando à solução de problemas que 
demandam ações rápidas e criativas. 

  

11. Auto-desenvolvimento – busca sistematicamente o auto-
desenvolvimento, através da realização de eventos formais 
de capacitação/qualificação e/ou através da busca 

  



 

permanente pelo aperfeiçoamento constante dos processos 
de trabalho. 

12. Capacidade de adaptação - possui a capacidade de se 
ajustar positivamente a situações inovadoras. 

  

13. Negociação de conflitos – possui equilíbrio emocional em 
situações de conflitos ou de dificuldade técnica. 

  

14. Utilização das ferramentas e recursos materiais – zela 
pelas ferramentas disponíveis para atuação de suas 
atividades diárias. Utiliza de forma adequada dos recursos 
materiais e equipamentos, levando em consideração fatores 
de custos, disponibilidade e uso correto. 

  

15. Credibilidade e confiança – repassa confiança nas 
informações/atividades/serviços prestados que estão sob 
sua responsabilidade. 

  

16. Planejamento/Organização – é capaz de elaborar planos 
e programas, em função dos objetivos estabelecidos capaz 
de organizar as atividades, otimizar recursos e priorizar 
responsabilidades 

  

17. Participação – possui presteza de ação face a situações 
que requeiram intervenção e apresenta sugestões, ideias 
inovadoras e críticas que possam aperfeiçoar o trabalho 

  

18. Qualidade e Produtividade – apresenta perfeição e 
precisão as atividades realizadas, tendo em vista a função 
do setor, os recursos disponíveis e a complexidade da 
atividade. 

  

TOTAL: Soma das notas atribuídas a cada fator, dividida por 
dezoito (número de fatores) 

  

   
Espaço reservado a considerações da Chefia:  
 

 
 
 
Espaço reservado a considerações do Servidor Avaliado:  
 
  
 
 
 
____/____/_____ ______________________________  

Servidor Avaliado 
 
____/____/_____ ______________________________  

Chefe Imediato/Avaliador 
 
Recebido em 
 
____/____/_____ __________________________________________________ 
                                      Setor de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas  



 

 



 

 
 
 

 
 

   
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS   

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 
 

 

FORMULÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO E PELA CHEFIA IMEDIATA 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR: 

NOME: MAT. SIAPE: 

CARGO: MAT. UFSJ: 

SETOR DE TRABALHO: DATA DE INGRESSO: 

CHEFIA IMEDIATA: 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO DO CARGO: 

NÍVEL DE CAPACITAÇÃO: PERÍODO AVALIADO: 

IMPORTANTE:   
Durante a avaliação é importante considerar os fatores mediadores facilitadores ou restritivos 
abaixo relacionados. Utilize o espaço reservado para as suas considerações (avaliador e 
avaliado) para comentar, entre outras coisas, sobre o modo com que esses fatores interferiram 
no desempenho do servidor avaliado. 

 Condições físicas e ambientais de trabalho; 
 Investimento institucional no processo de capacitação continuada;  
 Relação com a Chefia; 
 Processos de comunicação interna da Instituição. 

 
 

TABELA DE VALORAÇÃO: 
 

DESEMPENHO INSUFICIENTE 1 

  
DESEMPENHO ABAIXO DO ESPERADO 2 

  
DESEMPENHO DENTRO DO ESPERADO 3 

  
DESEMPENHO ACIMA DO ESPERADO 4 

  

 

Para uso exclusivo do SESED 

Auto Avaliação 
         (peso 2) 

Avaliação pela 
Equipe 
(peso 3) 

Avaliação pela Chefia 
(peso 5) 

Média ponderada 

    

 

 

 



 

 
 
 

    

FATORES PARA AFERIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS – AVALIAÇÃO DA EQUIPE 

Fatores de Avaliação Avaliação 
da Equipe 

1.  ÉTICA – comporta-se de forma compatível com o Código de Ética Profissional do 
servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 1.171/94) em itens como: 
sigilo, discrição, moralidade, integridade, educação e cortesia com o público interno e 
externo, discernindo entre questões públicas e pessoais. 

 

2.  HABILIDADE TÉCNICA – possui os conhecimentos necessários para o exercício 
do cargo ou função, de forma planejada e organizada. 

 

3.  RESPONSABILIDADE – assume suas obrigações e compromissos, zelando pelas 
ferramentas de trabalho disponíveis. 

 

4.  TRABALHO EM EQUIPE - coopera de forma espontânea, efetiva e interativa com 
os demais membros do grupo, tanto no planejamento quanto na execução das 
atividades do setor. 

 

5.  RELACIONAMENTO - possui habilidades pessoais no trato com os colegas, com 
as chefias e com o público interno e externo. 

 

6.  FLEXIBILIDADE – aceita, absorve e adapta-se a novidades tecnológicas, 
metodológicas e organizacionais, buscando atualizar-se e capacitar-se, conforme 
necessidades pessoais e institucionais. 

 

7.  COMPARTILHAMENTO DE SABERES - mostra-se disponível para multiplicar 
informações e aprendizados relacionados às atividades do setor. 

 

8.  INOVAÇÃO – cria novas estratégias e métodos para melhor eficiência na execução 
das tarefas, propondo alternativas para a solução de problemas. 

 

9.  ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE– é assíduo, pontual e participa ativamente 
das atividades do setor. 

 

TOTAL: Soma das notas atribuídas a cada fator, dividida por nove (número de fatores)  

 

AVALIADORES ASSINATURAS 

  
  
  
 
OBSERVAÇÕES (Utilize o campo para observações e sugestões que julgar pertinentes, inclusive 

propostas de capacitação).  
 

 
 
 
 
 

____/____/_____ ______________________  
Servidor Avaliado                                            


