
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

 

Decreto nº 1245 de 20 de abril de 2022 - ANEXO I.

BOLETIM DE AVAL IAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO
ANO DE AVALIAÇÃO : 2022 . Período : 01-01-2021 a 31-12-2021 .

NOME DO (A) AVAL IADO (A)

Matrícu la Funcional: Data de in íc io do exerc íc io :

Cargo e Função: Referência (LETRA):

SECRETAR IA e Unidade de Lotação:

Conceitos e Pontuações (Notas): (art. 42 da Lei Complementa r nº 310, de 29-03-2016 )
Excelen te : 5 pontos . Bom : 4 pontos. Regu lar: 2 a 3 pontos . Insatis fa tó rio : 0 a 1 ponto .
Fatores de Ava liação Descrição Pontos (0 a 5)

QUAL IDADE DE TRABALHO
Efic iênc ia no desem penho das tare fas de responsabilidade do servidor
ava liado, levando em consideração a qua lidade dos traba lhos , o n íve l de
confiab ilidade , de exa tidão , de c lareza e de ordem ; a utilização corre ta
dos recu rsos d isponíve is , a aptidão e o dom ín io de conhecim entos
técn icos dem onstrados na rea lização de tare fas ro tine iras .

PRODUT IV IDADE
Habilidade de desenvo lve r traba lhos em tempo razoáve l conform e a
complexidade do traba lho, cons iderando a quan tidade , o cumpr im ento de
prazos, bem como a responsabilidade pelas ativ idades desenvo lvidas , a
rea lização dos traba lhos p lane jados e o cumpr im ento de obje tivos ou
metas.

IN IC IAT IVA E PRESTEZA
Aptidão e ded icação do ava liado para tomar decisões , para desem penhar
suas atribu ições , buscar e ind icar a lternativas , ou novos padrões , na
reso lução de prob lemas de rotina ou im previs tos ; apresenta r propos tas
novas e assum ir de form a independen te desafios , responsabilidades e
liderança de traba lhos ; e a d ispos ição em re lação aos co legas , às chefias
e ao público em gera l, no encam inhamen to de so luções dos prob lem as
que se apresentam .

ASS IDU IDADE E PONTUAL IDADE
Verificação de atrasos in jus tificados , saídas antecipadas ou durante o
exped ien te , sem autorização ou sem jus tifica tiva , e as fa ltas in jus tificadas
ou não autor izadas no traba lho, por m eio dos reg is tros da frequênc ia .

APT IDÃO E CAPAC ITAÇÃO PARA O
EXERC ÍC IO DO CARGO OU FUNÇÃO

Habilidade do servidor na rea lização de suas tare fas de mane ira corre ta ;
rea lização de es tudos , aprend izagem e/ou rec ic lagem , para rea lização
das funções .

IDONEIDADE MORAL
Atitudes en tend idas como aceitáve is nos padrões soc ia is , ta is como
respe itab ilidade , hon radez , seriedade , d ign idade, é tica , decoro e outros
que representem a mora lidade .

D ISC IPL INA E ZELO FUNC IONAL
Conduta do serv idor no exe rcíc io da função púb lica ; o respe ito às le is , às
norm as discip linares , às ordens receb idas , ag indo com cará ter é tico
pro fissiona l, com prob idade, com lea ldade, com decoro.

TOTAL

PONTUAÇÃO BÔNUS (Art. 10 deste decreto )

CHEFIA E LIDERANÇA E
PART IC IPAÇÃO EM ÓRGÃO DE
DELIBERAÇÃO COLET IVA*

Desempenho no exercíc io de cargo ou função de direção, gerênc ia ,
chefia ou assessoramento, e na partic ipação e atuação como mem bro de
com issão/órgão co leg iado da adm in is tração dire ta , autárqu ica ou
fundaciona l, da es tru tura organ izac iona l da Adm in is tração Pública
Mun ic ipa l, ou de Conselhos M un ic ipa is , m edian te documento de
comprovação.

APROVE ITAMENTO EM
PROGRAMAS DE CAPAC ITAÇÃO*

Partic ipação em eventos de aperfe içoam ento profissiona l, que
contribuam de form a dire ta ou ind ire ta no aperfe içoamento pessoal ou na
busca de novas e melhores a lternativas que fac ilitem a rea lização
pro fissiona l, por m eio de documen to específico que comprove a
partic ipação no respectivo evento de capacitação.

TOTAL

Somató rio Gera l

Obs.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER IMPRESSO FRENTE E VERSO . ATENTAR AOS PRAZOS .
P reencher parte de trás (verso ), com as jus tifica tivas e ou tros. Cópias de certificados e dip lom as

deverão ser apresentadas em FRENTE E VERSO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

 

JUSTIF ICAT IVA DA AVAL IAÇÃO
(esse espaço es tá reservado para que você ins ira comentários e jus tifica tivas que exp lic item as notas dadas .)

(Se necessita r, usar fo lhas em apa rtado, fazendo a menção d isso . Cons ta r ass inatu ras da Chefia Imedia ta , da Com issão
Loca l e do Ava liado nas fo lhas em apartado)

OBSERVAÇÕES

 SERV IDOR : DOU -M E POR C IENTE DA AVAL IAÇÃO ANUAL .

 Estou C ien te de P razo de RECURSO em 03 (três) d ias , por escrito .

DATA: ____/____/______ Assinatu ra /Rubrica do (a) Ava liado (a):

CHEFIA IMED IATA:

DATA: ____ /____/_______ Assinatu ra e Carim bo da Chefia Im ed iata

ASS INATURA E CAR IMBO /NOMES DOS MEMBROS DA COM ISSÃO LOCAL:

DATA: ____ /____ /______

Nome: Nom e: Nom e:


