FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
Cargo:
Área de Atuação:
Nome do Servidor:
Matrícula:
Período:

GEOGRAFO I
PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

DE AGOSTO DE 2017 À JULHO DE 2018

Nome do Chefe imediato:
Matrícula:
Cargo:

GRAU DO
GRAU DO
AVALIADO
AVALIADOR
CONDUTA RESPONSÁVEL E Capacidade de atuar profissionalmente, agindo com discri ç ã o Quanto a informa ç õ es confidenciais, por meio do (Conceito de 1 a (Conceito de 1 a
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

ÉTICA

COMPROMISSO COM O
CIDADÃO

exercício da função em conformidade com as políticas e normas institucionais.

Respeitar os direitos e os interesses dos cidadãos, por meio do exercício da função em conformidade com as políticas e
normas institucionais.

RESPONSABILIDADE SÓCIO- Capacidade de realizar suas atividades respeitando o meio ambiente, adotando posturas de preocupa ção ambiental e
AMBIENTAL
objetivando o bem estar social dos cidadãos.

GRAU DO
GRAU DO
AVALIADO
AVALIADOR
Capacidade de estabelecer e manter relações de trabalho construtivas com os demais membros da equipe, contribuindo (Conceito de 1 a (Conceito de 1 a
COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS

TRABALHO EM EQUIPE

para um trabalho multidisciplinar e coletivo.

COMUNICAÇÃO

Capacidade de transmitir informa ç õ es, por via oral ou escrita, com clareza e coordena ç ã o de id é ias, fazendo-se
compreender pelos diversos níveis hierárquicos, culturais e intelectuais.

HABILIDADE
DE LEVANTAMENTO DE
DADOS E INFORMAÇÕES

Capacidade de identificar, coletar, compreender e organizar dados e informa ções relacionadas aos diversos processos
de trabalho associados à sua área de atuação.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE
Capacidade de aplicar os conhecimentos t é cnicos, na especialidade de sua habilita ç ã o profissional, na escolha de
PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE
alternativas adequadas e eficazes, nas situações de prevenção e resolução de problemas em seu contexto de trabalho.
PROBLEMAS
APLICAÇÃO DE NORMAS E
PRÁTICAS DE QUALIDADE

Capacidade de manter-se atualizado, aplicar e garantir o cumprimento das normas técnicas e de qualidade na execução
de obras e serviços nos diversos níveis de complexidade.

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS
PARA ELABORAR LAUDOS E
RELATÓRIOS TÉCNICOS

Capacidade de compor relat ó rios e emitir laudos ou pareceres t é cnicos, dentro de sua á rea de especialidade, que
subsidiem a tomada de decisão.

GRAU DO
GRAU DO
AVALIADO
AVALIADOR
(Conceito de 1 a (Conceito de 1 a

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE
Capacidade de transferir ao nível operacional, os conhecimentos técnicos necessários para implementa ção das ações e
COMUNICAÇÃO E
projetos em seu contexto de atuação, considerando a especialidade de sua habilitação profissional.
DELEGAÇÃO DE TAREFAS

Resultado do Conhecimento

Conceito:
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Resultado da Aplicação/Resultados:

Conceito:

PONTOS FORTES:
PONTOS PARA
MELHORIA:
COMENTÁRIOS DO
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COMENTÁRIOS DO
AVALIADO:
AVALIADO
Data:
Assinatura:

AVALIADOR
Data:
Assinatura:

ESCALA DOS GRAUS AVALIATIVOS DAS COMPETÊNCIAS:
Grau 1: o servidor não aplica a competência no desenvolvimento de suas atividades;
Grau 2: o servidor apresenta lacuna significativa em relação à aplicação da competência realização das atividades do cargo;
Grau 3: o servidor aplica a competência corretamente na execução de suas atividades;
Grau 4: o servidor aplica a competência em alta escala, tornando-se referência em sua na área de atuação.

TABELA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO

