
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO

Cargo: ANALISTA - CONTROLE INTERNO
Área de Atuação:
Nome do Servidor:
Matrícula:
Período: DE AGOSTO DE 2019 À JULHO DE 2020

Nome do Chefe imediato:
Matrícula:
Cargo: 

TABELA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
GRAU DO 
AVALIADO 

(Conceito de 1 a 

GRAU DO 
AVALIADOR 

(Conceito de 1 a CONDUTA RESPONSÁVEL E 
ÉTICA

Capacidade  de  atuar  profissionalmente,  agindo  com  discri ç ã o  Quanto  a  informa ç õ es  confidenciais,  por  meio  do 
exercício da função em conformidade com as políticas e normas institucionais.

COMPROMISSO COM O 
CIDADÃO

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

RESPONSABILIDADE  SÓCIO-
AMBIENTAL

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

COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS 
GRAU DO 
AVALIADO 

(Conceito de 1 a 

GRAU DO 
AVALIADOR 

(Conceito de 1 a 
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.

ATUAÇÃO LEGAL / 
ARTICULAÇÃO/MOBILIZAÇÃO

Capacidade de entender e relacionar suas responsabilidades  com as políticas públicas da área, no
âmbito do governo federal, estadual e municipal,  contribuindo para a sua implementação.

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
GRAU DO 
AVALIADO 

(Conceito de 1 a 

GRAU DO 
AVALIADOR 

(Conceito de 1 a APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE 
REDAÇÃO OFICIAL E TEXTOS 

TÉCNICOS

Capacidade de elaborar relatórios e documentos  oficiais com clareza,  objetividade  e correção gramatical  na construção 
de processos, utilizando o vernáculo de forma adequada.

APLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS  DE ANÁLISE 

E TRATAMENTO DE DADOS
Capacidade de analisar e dar tratamento a dados levantados,  no desempenho de suas atribuições. 

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 DA LEGISLAÇÃO, 
NORMAS E PROCEDIMENTOS  

DA ÁREA DE ATUAÇÃO

Capacidade  de  conhecer,  manter-se  atualizado,  compreender  e  saber  aplicar  a  legisla ç ã o,   regras,  rotinas  e 
procedimentos relacionados a sua área de atuação.

Resultado do Conhecimento Conceito:

TABELA DE AVALIAÇÃO DE APLICAÇÃO/RESULTADOS

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
GRAU DO 
AVALIADO 

(Conceito de 1 a 

GRAU DO 
AVALIADOR 

(Conceito de 1 a CONDUTA RESPONSÁVEL E 
ÉTICA

Capacidade  de  atuar  profissionalmente,  agindo  com  discri ç ã o  Quanto  a  informa ç õ es  confidenciais,  por  meio  do 
exercício da função em conformidade com as políticas e normas institucionais.

COMPROMISSO COM O 
CIDADÃO

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

RESPONSABILIDADE  SÓCIO-
AMBIENTAL

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

COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS 
GRAU DO 
AVALIADO 

(Conceito de 1 a 

GRAU DO 
AVALIADOR 

(Conceito de 1 a 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.

ATUAÇÃO LEGAL / 
ARTICULAÇÃO/MOBILIZAÇÃO

Capacidade de entender e relacionar suas responsabilidades  com as políticas públicas da área, no
âmbito do governo federal, estadual e municipal,  contribuindo para a sua implementação.

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
GRAU DO 
AVALIADO 

(Conceito de 1 a 

GRAU DO 
AVALIADOR 

(Conceito de 1 a APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE 
REDAÇÃO OFICIAL E TEXTOS 

TÉCNICOS

Capacidade de elaborar relatórios e documentos  oficiais com clareza,  objetividade  e correção gramatical  na construção 
de processos, utilizando o vernáculo de forma adequada.

APLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS  DE ANÁLISE 

E TRATAMENTO DE DADOS
Capacidade de analisar e dar tratamento a dados levantados,  no desempenho de suas atribuições. 

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 DA LEGISLAÇÃO, 
NORMAS E PROCEDIMENTOS  

DA ÁREA DE ATUAÇÃO

Capacidade  de  conhecer,  manter-se  atualizado,  compreender  e  saber  aplicar  a  legisla ç ã o,   regras,  rotinas  e 
procedimentos relacionados a sua área de atuação.

Resultado da Aplicação/Resultados:  Conceito:

PONTOS FORTES:

PONTOS PARA 
MELHORIA:

COMENTÁRIOS DO 
AVALIADOR:

COMENTÁRIOS DO 
AVALIADO:

AVALIADO AVALIADOR
Data: Data:
Assinatura: Assinatura:

ESCALA D
O

S G
RAU

S AVALIATIVO
S D

AS CO
M

PETÊN
CIAS:

G
rau 1: o servidor não aplica a com

petência no desenvolvim
ento de suas atividades;             

G
rau 2: o servidor apresenta lacuna significativa em

 relação à aplicação da com
petência realização das atividades do cargo;                                                                

G
rau 3: o servidor aplica a com

petência corretam
ente na execução de suas atividades;

 
G

rau 4: o servidor aplica a com
petência em

 alta escala, tornando-se referência em
 sua  na área de atuação.


