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Justificar pontuação igual ou inferior a 120 (cento e vinte) ou pontuação igual ou superior a 180 (cento e oitenta) pontos.  

(Para uso do Avaliador)

Indicar sugestões e/ou recomendações pertinentes para melhoria do desempenho do servidor:

                                                                                                                      Data: ___/___/______.

Ass. do Avaliador:_________________                   Ciência do servidor:____________________

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL – Agente Penitenciário Administrativo

Nome do Servidor Avaliado: Nome do Avaliador: 
Cargo/Função: Cargo/ Função: 
Id. Funcional: Id. Funcional: 
Grau: Grau:
Lotação: Lotação:

Relacionamento interpessoal Sempre   
10

Quase sempre    
7

As vezes    
4

Raramente    
2

Nunca
0

1- Capacidade de vivenciar novas situações, valores e percepções. Aceitar e propor mudanças de modo a favorecer a 
integração e o espírito de equipe.
2 - Relacionar-se de maneira cordial com colegas, chefia imediata e público em geral. Demonstra flexibilidade para lidar com 
as críticas.
3- Capacidade de gerenciar ações, influenciando positivamente os colegas, tanto nos aspectos técnicos quanto relacionais.

4 - Sua apresentação pessoal deve condizer com a atividade e o local onde desempenha suas funções.

Funcionais e laborais Sempre   
10

Quase sempre    
7

As vezes    
4

Raramente    
2

Nunca
0

Responsabilidade: 5 - As tarefas são realizadas dentro do prazo e condições estabelecidas. O resultado do trabalho é 
confiável e gera credibilidade.
6 - Demonstra conduta profissional compatível com a relevância do cargo que ocupa e desempenha suas atribuições 
conforme o interesse público.
Disciplina: 7 - Respeita os preceitos e normas da Instituição, submetendo-se à Legislação pertinente.
8 - Adequar-se ao trabalho em equipe, respeitando a hierarquia, coopera e participa, evita comentários que são prejudiciais 
ao ambiente de trabalho, à imagem dos colegas e da Instituição.
Produtividade: 9 - Capacidade de ampliar os conhecimentos adquiridos de forma produtiva na execução das atividades.
10 - O trabalho é qualificado, é realizado com dinamismo, organizado e racionaliza o tempo na execução das tarefas.
Eficiência: 11 - Possui iniciativa e desprendimento pessoal para a realização de suas tarefas. Auxilia em tarefas correlatas, 
bem como na solução de problemas e dúvidas do cotidiano.
12 - Demonstra interesse em melhorar seu desempenho, desenvolvendo atividades multifuncionais.
Assiduidade/Pontualidade: 13 - Comparece regularmente ao trabalho sendo pontual e cumpre o horário estabelecido pelo 
órgão. Permanece no local de trabalho durante o expediente.
14 - Comunica problemas que possam prejudicar ou impedir o comparecimento e/ou cumprimento do horário de expediente.

Atribuições inerentes ao cargo de Agente Penitenciário Administrativo Sempre   
15

Quase sempre    
10

As vezes    
5

Raramente    
3

Nunca
0

15 – Planeja, organiza, controla o fluxo dos expedientes e procedimentos administrativos e conhece a delegação de 
competência das autoridades.
16 - Observa e mantém-se atualizado frente às normas legais e regulamentares (instruções normativas, ofícios, ordens de 
serviços, portarias, etc.) e sobre a legislação estatutária.
17 - Elabora relatórios e planilhas, cria textos e documentos administrativos de forma adequada, observando os aspectos de 
objetividade, concisão e clareza, bem como, presta assessoramento especializado nas áreas de competência aos gestores.

18 – Presta atendimento ao público (interno e externo) respeitando suas diferenças e as diversas situações, esclarecendo 
dúvidas e orientando quando necessário.

Justificar pontuação igual ou inferior a 120 (cento e vinte) ou pontuação igual ou superior a 180 (cento e oitenta) pontos.  

(Para uso do Avaliador)

NOTA FINAL Preencher Justificativa no espaço abaixo

nos casos de:   notas > ou = a 180   e

notas < ou =  a 120   e


