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PERÍODO DE AVALIAÇÃO:

a

DATA DE DEVOLUÇÃO:

INSTRUÇÕES
Todos os itens deste Boletim devem ser preenchidos e não devem apresentar rasuras.

∆ Leia com toda a atenção. Analise os fatos com objetividade. Esta avaliação integra sua res
ponsabilidade de chefia.

∆ Não leve em conta avaliações anteriores. Restrinja sua análise ao período de avaliação con
siderado.

∆ Ao preencher o Boletim, escolha a frase de cada fator que melhor descreva o desempenho
do estagiário que está sendo avaliado e coloque um “X”. Cada fator comporta uma única
alternativa.

∆ Devolva este Boletim, até a data acima estabelecida, ao Departamento de Recursos Huma
nos.

REMETENTE:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

REQUISITOS/FATORES DE AVALIAÇÃO
1 – DISCIPLINA
1.1. INTERAÇÃO
Leve em consideração a capacida
de do estagiário em interagir com
colegas e chefia.

1.2. COMUNICAÇÃO
Considere a capacidade do estagiá
rio de atuar segundo os sistemas
de comunicação formal e informal,
em vigor no setor, tanto no sentido
vertical quanto horizontal.

Possui excepcional habi
lidade no processo de in
teração com colegas e
chefia, gerando um am
biente estimulante ao
desenvolvimento da au
toestima e do respeito.
( )

Interage com colegas e
chefia, buscando gerar
respeito e autoestima
elevada.

Apresenta
dificuldades
de interação, mas não
chega a prejudicar o re
lacionamento
com
a
equipe.

Não interage com colegas
e chefia, trazendo prejuí
zos ao desempenho da
equipe.

(

(

(

Comunica-se muito bem,
formal e informalmente,
atuando
sempre
de
modo a evitar ruídos na
comunicação e si-tua
ções de atrito.

Comunica-se adequada
mente, formal e infor
malmente,
mantendo
um bom nível de rela
ções interpessoais.

Tem limitações no trata
mento com colegas e
chefia, prejudicando a co
municação formal e in
formal e o relacionamento interpessoal.

(

(

(

)

)

)

)

)

)

Apresenta grande dificul
dade de comunicação for
mal e informal, trazendo
sérios prejuízos ao ambi
ente de trabalho.
(

)

2 – EFICIÊNCIA
2.1. INOVAÇÃO/CRIATIVIDADE
Considere a capacidade do estagiá
rio de buscar formas criativas e
inovadoras no desempenho de
suas atividades.

2.2. MÉTODO
Considere a ação do estagiário
quanto à observância de procedi
mentos-padrão estabelecidos, visan
do ao melhor desempenho de pes
soas e à otimização de processos e
equipamentos.

Demonstra capacidade
criativa e inovadora ele
vada, contribuindo com
suas ideias de forma sig
nificativa para os resul
tados do setor.
( )
Além de ser organizado,
demonstra grande capa
cidade de assimilar pro
cedimentos,
buscando
sempre superar resulta
dos.
(

)

É criativo na execução
de suas tarefas, apre
sentando eventualmente
sugestões inovadoras.
(

)

Necessita de estímulo
para apresentar ideias
inovadoras com o propó
sito de aprimorar as ta
refas.
(

)

Limita-se a executar suas
tarefas sem ser criativo ou
inovador.
(

)

É organizado e observa
os procedimentos em re
lação aos referenciais
estabelecidos.

Necessita
acompanha
mento para desenvolver
as atividades de acordo
com os procedimentospadrão estabelecidos.

Não observa os procedi
mentos-padrão estabeleci
dos, comprometendo o an
damento e a boa execu
ção dos trabalhos.

(

(

(

)

)

)

3 – RESPONSABILIDADE
3.1. ENVOLVIMENTO/
COMPROMETIMENTO
Considere as condições de integra
ção do estagiário com as ativida
des exercidas por outras pessoas
ou setores, no sentido de produzi
rem um resultado comum com o
qual ele se compromete.

3.2. CONFIABILIDADE
Considere a condição do estagiário
quanto à garantia de segurança e
credibilidade na execução de suas
atividades.

Executa os trabalhos sob
sua
responsabilidade,
garantindo uma sintonia
com os demais trabalhos
e com o sistema maior
em que está inserido,
comprometendo--se com
os resultados a se-rem
alcançados.
( )

Busca a integração de
seu trabalho com o dos
demais,
procurando
compatibilizá-lo em rela
ção às diferentes ati-vi
dades desenvolvidas por
outras pessoas.

Apresenta
dificuldades
no que se refere à inte
gração de seu trabalho
com os desenvolvidos
por outras pessoas ou
setores.

Não se preocupa com a
integração de seu traba
lho com o das demais
pessoas ou setores, nem
se compro-mete com os
resultados.

(

(

(

Executa seu trabalho
com muita segurança,
ensejando credibilidade
e confiança.

Geralmente executa seu
trabalho com segurança,
apresentando bom nível
de credibilidade e confi
ança.

Demonstra
insegurança
quanto às atividades que
executa,
transmitindo
pouca credibilidade e
confiança.

(

(

(

)

)

)

)

)

)

Executa o trabalho de for
ma desinteressada, com
prometendo o resultado.
Seu trabalho não é garan
tido por não inspirar credi
bilidade e confiança.
( )

4 – PRODUTIVIDADE
4.1. QUALIDADE
Leve em consideração se o estagiá
rio realiza sua atividade buscando
as características específicas do
produto/serviço prestado determi
nadas pelas necessidades e expec
tativas dos clientes.

Executa sua atividade
com muita segurança e
exatidão, alcançando re
sultados de qualidade
superiores aos re-feren
ciais existentes ou aos
indicadores estabeleci
dos.
(

4.2. QUANTIDADE DE TRABALHO
Considere se o estagiário alcança
metas e objetivos estabelecidos
dentro das prioridades e recursos
disponíveis.

)

Supera a expectativa de
desempenho para o al
cance de metas e objeti
vos, cumprindo e aten
dendo prioridades esta
belecidas.
(

)

Desenvolve o seu traba
lho de modo seguro e ob
jetivo, alcançando resulta
dos com tendência à me
lhoria da qualidade.

(

)

Acompanha bem o ritmo
de trabalho, alcançando
as metas e objetivos es
tabelecidos.
(

)

Atinge um nível de quali
dade apenas satisfatório
na sua atividade.

(

)

Sua atividade inspira pre
ocupação quanto ao nível
de qualidade, apresentan
do muitas imperfeições e
nenhuma tendência à me
lhoria.
(

)

Deixa a desejar quanto
ao ritmo de trabalho em
relação aos níveis de
produtividade estabeleci
dos, precisando ser lem
brado de suas metas.

É excessivamente lento,
não atingindo os níveis de
produtividade esperados
e não demonstrando von
tade de alcançar a melho
ria.

(

(

)

)

5 – ASSIDUIDADE
5.1. PRESENÇA NO LOCAL DE
TRABALHO
Considere a frequência do estagiá
rio ao local de trabalho.

Não tem faltas no perío
do.
(

)

No período tem três fal
tas justificadas.
(

)

No período tem mais de
três faltas justificadas ou
uma falta não-justifica
da.
( )

No período tem mais de
uma falta não-justificada.
(

)

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES
PARA USO DOS AVALIADORES
1. Foi observado, no período considerado, comportamento prejudicial ao desenvolvimento
dos serviços e que não foi identificado pelos fatores especificados no Boletim de
Avaliação?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Quais as medidas adotadas para ajustar tal comportamento?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Julga necessária a participação da área de Recursos Humanos e/ou do Departamento
Médico Judiciário para modificação da situação existente? De que forma?
( ) Treinamento.
( ) Acompanhamento psicológico.
(
)
Outras.
Quais?
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Caso o estagiário tenha tido acompanhamento profissional ou treinamento no período,
mencionar se tal fato gerou melhoria de seu desempenho funcional.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. No espaço a seguir, registre os fatos/informações que considerar oportunos, relativos ao
desempenho do estagiário no período da avaliação, tais como férias, licenças ou outras
ocorrências.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

DATA: ____/____/____

__________________________________________
AVALIADOR (Chefe Imediato)

POSIÇÃO DA CHEFIA MEDIATA
Revise a avaliação e posicione-se em relação
a ela.

MANIFESTAÇÃO DO AVALIADO
Cientifique-se de sua avaliação. Se discordar,
opine justificadamente.

(

) Concordo.

(

) Concordo.

(

) Retornar ao Avaliador, com as conside
rações do quadro a seguir.

(

) Discordo, conforme justificação constan
te do quadro próprio a seguir.

EM:____/____/____
___________________________

EM:____/____/____
CHEFE MEDIATO

___________________________
AVALIADO

CONSIDERAÇÕES DA CHEFIA MEDIATA

Data: ____/____/____

(a) ____________________________________

JUSTIFICAÇÃO DO AVALIADO

Data: ____/____/____

(a) ____________________________________

PARA USO DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

Data: ____/____/____

(a) _________________________

P/ USO DA COMISSÃO AVAL. DESEMP. E. P.
AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE

Data: ____/____/____

(a) _________________________

