PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
ESTÁGIO PROBATÓRIO
FATORES SUBJETIVOS
PROFESSOR (MODELO A)
ÓRGÃO / ENTIDADE:

PERÍODOS DE AVALIAÇÃO:
_____/_____/_____ A _____/_____/_____

NOME:

MATRÍCULA:

CARGO / FUNÇÃO:

REFERENCIAL:

LOTAÇÃO:

UNIDADE DE EXERCÍCIO:

ASSINALE SOMENTE UM ITEM EM CADA FATOR

PONTOS

a. QUALIDADE DO TRABALHO

ATRIBUÍDOS

 Desempenha a ação docente com excelente qualidade, executando-a com
competência e habilidade.
 A qualidade da ação docente não chega a ser excelente, mas satisfaz.

10

 Apresenta falhas na sua ação docente, necessitando de acompanhamento.

08
06

 A ação docente é desenvolvida com falhas por falta de domínio na área de
conhecimento.

04

b. CONHECIMENTO DO TRABALHO

ATRIBUÍDOS

 Os conhecimentos teóricos e práticos são utilizados adequadamente, no
desempenho de sua função.

10

 Os conhecimentos teóricos e práticos são utilizados parcialmente, no
desempenho de sua função.

08

 Os conhecimentos teóricos e práticos não estão condizentes com sua ação
docente, necessitando de orientação.
 os conhecimentos teóricos e práticos são limitados demonstrando incapacidade
para o desempenho de sua função.

04

c. HABILIDADE NO DOMÍNIO DE SALA DE AULA

ATRIBUÍDOS

10

 Apresenta capacidade de utilizar o tempo com atividades significativas, mas sem
o pleno domínio da sala de aula.

08

 Apresenta capacidade de utilizar o tempo com atividades pouco significativas,
acarretando falhas no domínio de sala de aula.

06

 Apresenta incapacidade de utilizar o tempo com atividades significativas,
perdendo totalmente o controle e domínio de sala de aula.

04

d. INICIATIVA E CRIATIVIDADE

ATRIBUÍDOS

 Apresenta idéias ou iniciativas pouco criativas para o desempenho de sua
função.
 É lento(a) em tomar decisões ou criar algo inovador no exercício de sua função.
 Tem dificuldade de apresentar idéias novas e criativas, limitando-se a rotinas e/ou
tarefas próprias de sua função.

OBTIDOS

06

 Apresenta capacidade de utilizar o tempo com atividades significativas, tendo
pleno domínio da sala de aula.

 Utiliza idéias novas e criativas para dinamizar e aperfeiçoar sua ação docente.

OBTIDOS

10
08
06
04

OBTIDOS

OBTIDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

e. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

ATRIBUÍDOS

 Demonstra facilidade na comunicação e no relacionamento no ambiente de
trabalho.

10

 Demonstra bom relacionamento e relativa facilidade de comunicação no
ambiente de trabalho.

08

 Demonstra pouca facilidade de relacionamento e comunicação no ambiente de
trabalho.

06

 Demonstra incapacidade para manter um relacionamento e comunicação
satisfatórias no ambiente de trabalho.

04

f. APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

ATRIBUÍDOS

 Demonstra sempre interesse em progredir com abertura para o aprendizado de
novas teorias, métodos e técnicas educacionais.
 Demonstra relativo interesse em progredir e em ajustar-se ao aprendizado de
novas teorias, métodos e técnicas educacionais.
 Demonstra certa resistência em aceitar novas aprendizagens.
 Tem total desinteresse por inovações de caráter pedagógico.

08
06
04

g. COLABORAÇÃO

ATRIBUÍDOS

10

 Algumas vezes se coloca à disposição para colaborar nas necessidades da
Escola, da comunidade e dos educandos.
 Permanece distante, não colaborando nas ações executadas na Escola.

06

OBTIDOS

08

04

h. CONTROLE EMOCIONAL

ATRIBUÍDOS

 Apresenta equilíbrio emocional na condução de sua prática pedagógica e em
suas relações profissionais.

10

 Apresenta relativo equilíbrio emocional na condução de sua prática pedagógica e
em suas relações profissionais.

08

Apresenta desequilíbrio emocional diante de situações problema.

OBTIDOS

10

 Está sempre disponível para colaborar no desenvolvimento da Escola, da
comunidade e dos educandos.
 Quando solicitado, mostra-se pronto a colaborar.

 Demonstra um certo descontrole emocional em determinadas situações.

OBTIDOS

OBTIDOS

06
04

i. DIREITOS E DEVERES

ATRIBUÍDOS

 Executa ação docente com seriedade demonstrando excelente senso de
responsabilidade, com pontualidade e assiduidade.

10

 Executa relativamente, a ação docente com seriedade e senso de
responsabilidade, sendo pontual e assíduo.

08

 Cumpre com seus deveres profissionais sem muita responsabilidade e não se
esforça para melhorar suas condições.

06

 No cumprimento de suas atribuições não demonstra senso de responsabilidade.
É displicente, confuso, inseguro e moroso.

04

j. PRINCÍPIOS ÉTICOS

ATRIBUÍDOS

 Apresenta postura, ética na condução da prática pedagógica, observando o
respeito aos valores morais e culturais da sociedade.
 Apresenta relativa postura ética diante das situações e fatos.

10

 Tem postura preconceituosa de ideologias, fatos, situações, conceitos morais e
culturais da sociedade.
 Não apresenta postura ética como educador na sua prática pedagógica.

06

08

04

OBTIDOS

OBTIDOS
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CHEFE IMEDIATO
NOME:
___/___/____
DATA

CARGO:
___________________________________________
ASSINATURA

VISTO: CHEFE IMEDIATO
NOME:
___/___/____
DATA

CARGO:
___________________________________________
ASSINATURA

SERVIDOR
NOME:
___/___/____
DATA

CARGO:
___________________________________________
ASSINATURA

