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ANEXO I 

 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORES 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
 
Nome do avaliado:  
Unidade/Departamento/Setor: 
 
 

Categoria Funcional: Data da avaliação: 

Formação Profissional: 
 
 

Matrícula: Regime de Trabalho: 

 
Conceitos - Pontuação 

1 – Não atende 2 – Atende com restrições 
3 – Atinge o Esperado 4 – Excede o esperado 

 
Fatores de Desempenho 1 2 3 4 

Pontualidade: Cumpre o horário de trabalho     

Frequência: não costuma faltar ao trabalho     

Qualidade: realiza suas atividades de forma completa, precisa e criteriosa, 
atendendo aos padrões de qualidade esperados.  

    

Produtividade:  habilidade em contribuir para que o setor atinja o nível de 
eficácia desejado 

    

Iniciativa/Criatividade: Busca em suas tomadas de decisões, a 
capacidade para propor novas ideias e soluções de problemas de forma 
assertiva com os recursos disponíveis 

    

Otimização: otimiza seu horário de trabalho e o desenvolvimento de suas 
funções 

    

Habilidade técnica: nível de conhecimento sobre os procedimentos, 
normas e padrões internos necessários para exercer sua atividade. 

    

Energia e disposição para o trabalho: demonstra interesse, entusiasmo e 
determinação na execução de suas atividades. É pró-ativo. 

    

Relacionamento como o público interno e externo: Estabelece contatos 
pessoais, independente de nível hierárquico, de forma assertiva, buscando 
atender às expectativas e necessidades dos usuários internos e externos. 

    

Trabalho em equipe: tem habilidade interagir com os demais membros da 
equipe e sabe ouvir posições contrárias. Busca alternativas e contribui para 
a atuação positiva dos demais. Está sempre pronto a cooperar. 

    

Receptividade a críticas: é receptivo a críticas e procura acatá-las para 
aprimorar-se e modificar-se. 

    

Atualização: é preocupado com seu desenvolvimento profissional. Toma 
para si a responsabilidade de manter-se atualizado. Procura prover os 

    



meios de preencher as lacunas de competências técnico-funcionais, 
solicitando, quando necessário, apoio institucional. 

Flexibilidade/Adaptabilidade: reage bem a mudanças. Tem facilidade 
para realizar novos métodos, procedimentos e ferramentas, adaptando-se 
rapidamente às necessidades e mudanças na rotina de seu trabalho. 

    

Administração de condições de trabalho: tem habilidade em administrar 
prazos e solicitações apresentando resultados satisfatórios, mesmo diante 
de demandas excessivas. Capacidade de trabalhar sob pressão.  

    

Responsabilidade com o material de trabalho: apresenta zelo com o 
material de trabalho e o patrimônio da universidade. 

    

Ética profissional e probidade: apresenta ética e sigilo com os colegas de 
trabalho e com as informações contidas no ambiente de trabalho 
contribuindo para o bem coletivo. Exerce a função com honestidade, 
respeito, integridade e dignidade administrativa. 

    

Disciplina: desenvolve suas atividades observando preceitos e normas 
institucionais. 

    

Liderança: inspira credibilidade e respeito às pessoas do convívio 
profissional 

    

TOTAL DE PONTOS  

NOTA DO QUESTIONÁRIO*  
* Nota do questionário = (Total de pontos x 10) / 72  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 

RELATÓRIO PARCIAL DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 
 

Campus: ________________________________ Setor: _______________________________ 

Data da avaliação: ______________________________________________________________ 

Nome do servidor: _____________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________________ 

 

Mapa de Resultados da Avaliação 

Nota Avaliador 1 Nota Avaliador 2 Nota Avaliador 3 Média Final* 

    

*Nota Final = (NA1 + NA2 + NA3) / 3 

 

 

__________________________________________ 
Nota Avaliador 1 

 
 

__________________________________________ 
Nota Avaliador 2 

 
 

__________________________________________ 
Nota Avaliador 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

 

Campus: ________________________________ Setor: _______________________________ 

Data da avaliação: ______________________________________________________________ 

Nome do servidor: _____________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________________ 

Membros da Subcomissão: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Resultado Final* 

Média Final Conceito* 

  

*Se MF ≥ 5,0 = Conceito SATISFATÓRIO. Se MF ≤ 5,0 = Conceito INSATISFATÓRIO. 

 

PARECER DA COMISSÃO CENTRAL: 

(    ) CONFIRMAÇÃO DO CARGO      (    ) EXONERAÇÃO 

 

__________________________________________ 
Presidente da Comissão Central 

 
 

__________________________________________ 
Examinador PROGEP 

 
 

__________________________________________ 
Examinador CPPTA 

 
 

__________________________________________ 
Ciência do avaliado 

 


