
ANEXO IV – SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO
AVALIAÇÃO FINAL DE DESEMPENHO – NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO C e D

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Nome: __________________________________________________________________________  Matrícula UFSJ: ___________ Matrícula SIAPE: ____________

Cargo: ___________________________________________________ Função Gerencial: ______________________________  Lotação: _____________________

PERÍODO RELATIVO A  ______/______/______   A  ______/______/______

1- AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO EM FUNÇÃO DAS METAS PROGRAMADAS - A chefia imediata deverá avaliar o desempenho do servidor de acordo com cada 
meta de trabalho (objetivo/projeto/tarefa) definida, juntamente com o servidor, conforme a Negociação de Metas. A chefia imediata deverá colocar sua rubrica na 
alternativa que corresponde à avaliação do servidor em relação a cada meta definida para o período.

DESCRIÇÃO DAS METAS NÃO ATINGIU ATINGIU ATÉ 50% ATINGIU MAIS DE 
50%

ATINGIU 
TOTALMENTE

SUPEROU
(LOUVOR)

OBSERVAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGP/DIDEP/SESED



OS ITENS 2, 3 e 4 DEVERÃO SER ANALISADOS DE ACORDO COM OS SEGUINTES CONCEITOS:
MUITO FRACO = desempenho muito abaixo do nível esperado para o cargo;
FRACO = desempenho abaixo do esperado;
BOM = desempenho dentro do nível esperado;
MUITO BOM = desempenho acima do esperado;
EXCELENTE = desempenho muito acima do esperado, excedendo aos requisitos do cargo.

2- ANÁLISE DO DESEMPENHO EM FUNÇÃO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS E COMPORTAMENTAIS DO SERVIDOR – A chefia imediata deverá avaliar o 
desempenho do servidor conforme as habilidades profissionais e comportamentais demonstradas pelo mesmo no período definido. A chefia imediata deverá colocar 
sua rubrica na alternativa que corresponde à avaliação do servidor em cada habilidade.

HABILIDADES PROFISSIONAIS E COMPORTAMENTAIS MUITO FRACO FRACO BOM MUITO BOM EXCELENTE
1. RESPONSABILIDADE
Considere:
PONTUALIDADE  –  horário  de  chegada  ao  setor  de  trabalho  e  saída.  Se  isto  está 
comprometendo o resultado do trabalho do servidor.
ASSIDUIDADE – freqüência e permanência no setor. Se as faltas e afastamentos interferem 
no desempenho do servidor.
COMPROMETIMENTO – empenho para o alcance de resultados das tarefas atribuídas.
ZELO  PELO  MATERIAL  E  EQUIPAMENTO  –  utilização  adequada  dos  materiais  e 
equipamentos do setor
SEGURANÇA E SAÚDE – atenção para aspectos/normas de segurança e saúde no trabalho
2. CONHECIMENTO DO TRABALHO
Considere:
CONHECIMENTO  TÉCNICO  –  domínio  dos  conhecimentos  específicos  exigidos  por  seu 
cargo/função.
VISÃO DO PROCESSO – conhecimento das rotinas administrativas e fluxo de atividades de 
seu setor
3.  QUANTIDADE DO TRABALHO
Considere:
PRAZOS CUMPRIDOS –  coerência  entre  tempo despendido  e  a  complexidade da  tarefa 
executada
PRODUÇÃO – execução das tarefas no limite previsto
4. QUALIDADE DO TRABALHO
Considere:
APRESENTAÇÃO –  trabalhos  apresentados  de  forma  clara,  precisa,  dentro  dos  padrões 
específicos do cargo
CORREÇÃO  –  exatidão  na  realização  e  resultado  das  tarefas  e  dados/informações 
apresentados
5. PLANEJAMENTO/ORGANIZAÇÃO
Considere:
PLANEJAMENTO:  capacidade  de  elaborar  planos  e  programas,  em função dos  objetivos 
estabelecidos
ORGANIZAÇÃO: capacidade para trabalhar com método e ordem; distribuição adequada de 
tempo e de tarefas



6. PARTICIPAÇÃO
Considere:
INICIATIVA  E  CRIATIVIDADE   –  presteza  de  ação  face  a  situações  que  requeiram 
intervenção 
ESPÍRITO DE EQUIPE – participação efetiva e colaboração em atividades da equipe do Setor 
onde está lotado  ou mesmo da Instituição como um todo
CONTRIBUIÇÃO –  apresentação  de  sugestões,  idéias  inovadoras  e  críticas  que  possam 
aperfeiçoar o trabalho
7. ATENDIMENTO
Considere:
ATENDIMENTO  AO  PÚBLICO  INTERNO  E  EXTERNO  –  habilidade  para  interagir  com 
usuários internos e externos com prontidão, disponibilidade e cortesia
CLAREZA DE EXPRESSÃO – transmissão das mensagens de forma objetiva e clara
CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES – precisão e confiabilidade das informações prestadas 
8. POSTURA PROFISSIONAL
Considere:
FLEXIBILIDADE/ADAPTABILIDADE – capacidade de se adaptar com facilidade a situações 
novas e/ou pressões de trabalho
ÉTICA – integridade de conduta em relação ao trabalho
HABILIDADE FUNCIONAL – forma de lidar com situações delicadas de trabalho, evitando o 
agravamento ou conduzindo-as para solução adequada
APRESENTAÇÃO PESSOAL – higiene,   apresentação pessoal  e  postura no ambiente de 
trabalho, como meio de transmitir a imagem da instituição
9. AUTODESENVOLVIMENTO
Considere: 
O interesse em se desenvolver e progredir  profissionalmente,  buscando meios adequados 
para adquirir novos conhecimentos e experiências, relacionados com seu campo de atuação e 
com a instituição, para se manter atualizado.
3. DESEMPENHO GERENCIAL – Caso o servidor avaliado exerça função gerencial (Chefe de Setor, Diretor de Divisão etc), a chefia imediata deverá também avaliar o desempenho do mesmo em função dos indicadores abaixo, colocando sua rubrica na alternativa que corresponde à avaliação do servidor em cada indicador.

INDICADORES DE DESEMPENHO GERENCIAL MUITO FRACO FRACO BOM MUITO BOM EXCELENTE

1. ATUAÇÃO INTEGRADA
Coordena e orienta as atividades da sua área considerando a relação com outras equipes, 
buscando atingir os objetivos da UFSJ. Procura manter as pessoas informadas e atualizadas.
2. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Promove e orienta a formação de profissionais da sua equipe, empreendendo esforços para 
elevar a capacitação dos mesmos.
3. GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
Está  atento  às  condições  de  trabalho  de  sua  área,  buscando  viabilizar  as  melhorias 
necessárias ao desempenho de sua equipe. 
4. PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
Estabelece  planos,  metas  e  prazos,  distribuindo  adequadamente  as  atividades  e 
acompanhando a sua execução.
5. TRABALHO EM EQUIPE
Possui habilidade para interagir com os demais membros da equipe, sabendo ouvir e respeitar 
suas opiniões, além de gerenciar adequadamente com os conflitos.



4. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO GERAL DO SERVIDOR - Levando em consideração os resultados da avaliação do desempenho do servidor em função das metas 
programadas e das habilidades profissionais e comportamentais apresentadas pelo mesmo, a chefia imediata deve avaliar o desempenho geral do servidor no 
período definido, colocando sua rubrica na alternativa que melhor caracteriza este desempenho:

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO GERAL DO SERVIDOR NO PERÍODO

 MUITO FRACO  FRACO  BOM  MUITO BOM  EXCELENTE  

5. PERCEPÇÃO - Segundo sua opinião (chefia imediata), o que o servidor avaliado precisa para melhorar seu desempenho no trabalho:

a. (     ) No momento o servidor avaliado apresenta desempenho satisfatório, atendendo às necessidades.

       b. (     ) Capacitação/treinamento (    ) No próprio setor/divisão     (    ) Cursos, tais como:  _________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

       c. (     ) Remanejamento (ir para outro setor/divisão), tal como:  _______________________________________________________________________________

                   Justifique: ___________________________________________________________________________________________________________________

           ___________________________________________________________________________________________________________________

       d. (     ) Outras sugestões: _____________________________________________________________________________________________________________

                                                  _____________________________________________________________________________________________________________

   
6. OBSERVAÇÕES DA CHEFIA
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

7. OBSERVAÇÕES DO SERVIDOR AVALIADO

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

        _________________________________                                               Ciente e de acordo:        ___________________________________
        Chefia Imediata (assinatura e carimbo)                                                               Servidor Avaliado (assinatura)

                                                                                         Data: ______/______/______
                               

             ________________________________________________                                                                           Data: ______/______/______ 
                              Setor de Seleção e Desenvolvimento/DIDEP      
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