
 
 
 
 

Instituto Federal de Brasília – IFB 
 

RESOLUÇÃO Nº 012/RIFB, de 29 de maio de 2009. 

 

Dispõe sobre os procedimentos e instrumentos para Avaliação de 
Desempenho dos servidores Docentes e Técnicos Administrativos 
em Estágio Probatório. 

 

  O REITOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições regimentais, e de acordo com 

deliberação do Colégio de Dirigentes, resolve aprovar os procedimentos e os instrumentos para 

Avaliação de Desempenho dos servidores Docentes e Técnico-Administrativos em Estágio Probatório, 

em observância ao disposto no artigo 20 da Lei nº 8112/90. 

 

DO AVALIADO 

 

  Art. 1º  Todos os servidores investidos em cargo efetivo serão submetidos, no decorrer 

dos primeiros 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício, à Avaliação de Desempenho em Estágio 

Probatório. 

 

DAS COMPETÊNCIAS  

 

  Art. 2º  A Pró-reitoria de Administração e Planejamento, por meio da Coordenadoria Geral de 

Gestão de Pessoas, será responsável pelo processo de Avaliação de Desempenho dos servidores durante o 

Estágio Probatório. 

  Art. 3º  Compete à Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas - CGGP, no âmbito da Reitoria e 

ao responsável pela gestão de pessoas em cada campus, o acompanhamento dos prazos, o envio e recebimento 

dos instrumentos de avaliação e os documentos comprobatórios. 

  Parágrafo único - Os responsáveis pelo processo de avaliação de desempenho deverão, 

em observância aos artigos 127 ao 132 da Lei nº 8.112/90, cumprir rigorosamente os prazos 

estabelecidos pela Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas. 
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  Art. 4º  À Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD e à Comissão Interna de 

Supervisão do Plano de Carreira dos Servidores Técnico-Administrativos – CISTA, compete participar, em 

conjunto com a CGGP, do processo de avaliação de desempenho de servidores em estágio probatório. 

  Art. 5º  Compete aos Diretores-Gerais de Campus o desenvolvimento do processo de Avaliação 

de Desempenho dos servidores lotados em seus respectivos campus, conforme calendário e orientações 

definidos pela Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas. 

  Art. 6º  Compete às Diretorias ou Coordenadorias, por meio de suas chefias subordinadas, 

conduzir o processo de avaliação de desempenho dos servidores em Estágio Probatório, que estiverem sob sua 

responsabilidade. 

  § 1º - Caso ocorra mudança de chefia imediata, o novo ocupante da função estará apto a 

avaliar o servidor em estágio probatório desde que esteja há no mínimo 6 (seis) meses na função; 

  § 2º - Caso não esteja há pelo menos 6 (seis) meses na função, o chefe anterior deverá avaliar 

em conjunto com o atual; 

  § 3º - Caso o chefe anterior tenha se desvinculado da Instituição a avaliação será feita pelo atual 

chefe com a colaboração de seu superior; 

  § 4º - Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, a CGGP encaminhará a cópia completa de 

toda documentação produzida nas etapas anteriores ao novo chefe. 

 

DA AVALIAÇÃO 

 

  Art. 7º  Para fins do disposto nesta Resolução, entende-se como avaliação de 

desempenho em estágio probatório, o processo de acompanhamento e mensuração das atividades 

desempenhadas pelo servidor. 

  Art. 8º  São princípios da avaliação: 

  § 1º - O envolvimento e a participação dos servidores e chefias no planejamento de 

objetivos, metas, atribuições e tarefas do órgão e do servidor, possibilitando avaliação periódica do 

trabalho realizado; 
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  § 2º - Estimular o exercício da função gerencial, co-responsabilizando as chefias na 

gestão e no desenvolvimento de pessoas; 

  § 3º - Proporcionar reflexão-ação coletiva na busca de soluções para as dificuldades 

individuais, coletivas e de condições de trabalho. 

  Art. 9º  A avaliação será realizada em três etapas, cada uma delas composta por duas 

avaliações, sendo uma realizada pela chefia imediata e a outra pelo próprio servidor. 

 

DOS FATORES DE AVALIAÇÃO 

 

  Art. 10  Os servidores serão avaliados por meio de instrumentos próprios, devidamente 

respondidos pelo Avaliador e pelo Avaliado, conforme instruções constantes do Anexo I desta Resolução. 

  Parágrafo único - Aos instrumentos poderão ser anexados documentos comprobatórios, 

solicitados aos setores da Instituição, responsáveis pela supervisão e controle, conforme a área de 

atuação do servidor – docente ou administrativo. 

  Art. 11  São fatores de avaliação: 

  I - Assiduidade: avalia a freqüência diária ao trabalho; 

  II - Disciplina: avalia o comportamento do servidor quanto aos aspectos de observância 

aos regulamentos, orientações da chefia, cumprimento a cronogramas e planos/projetos de trabalho; 

  III - Capacidade de Iniciativa: avalia a capacidade de o servidor tomar providências, 

dentro de sua competência, por conta própria; 

  IV - Produtividade: avalia o rendimento do servidor em relação às condições trabalho, 

tendo em vista o atendimento aos prazos estabelecidos e metas a alcançar e; 

  V  Responsabilidade: avalia como o servidor assume as tarefas que lhe são propostas, 

dentro dos prazos e condições estabelecidas, sua conduta moral, ética e sigilo profissional. 

  Art. 12  Para fins de medição dos fatores de avaliação, os índices a serem considerados 

são: plenamente satisfatório (=5 pontos), muito satisfatório (=4 pontos), satisfatório (=3 pontos), pouco 

satisfatório (=2) e não satisfatório(=1). 
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  Art. 13  Para o fator de avaliação Assiduidade, devem ser considerados os seguintes 

indicadores: 

  I - Plenamente satisfatório, quando se atingir o percentual acima de 99% da freqüência 

apurada; 

  II - Muito satisfatório, percentual entre 99% e 95% da freqüência apurada; 

  III - Satisfatório, percentual entre 94% e 90% da freqüência apurada; 

  IV - Pouco satisfatório, percentual entre 89% e 70% da freqüência apurada e; 

  V - Não satisfatório, percentual < 69% da freqüência apurada. 

  § 1º  Para a aferição do percentual devem ser considerados os atestados médicos que 

incidem sobre progressão funcional e aposentadoria, assim como, as ausências não justificadas. 

  § 2º  Na aferição dos fatores de produtividade, capacidade de iniciativa, disciplina e 

responsabilidade dos docentes devem ser consideradas as informações constantes do Plano de 

Trabalho, além de outros instrumentos utilizados no acompanhamento ao desempenho do servidor. 

 

DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO 

 

  Art. 14  O processo de Avaliação de Desempenho em Estágio probatório será realizado 

em três etapas, a saber: 

  I - primeira etapa: dar-se-á no 12º (décimo segundo) mês, a contar da data de entrada do 

servidor em exercício; segunda etapa: no 24º (vigésimo quarto) mês e a terceira, no 32º (trigésimo 

segundo) mês; 

  II - Para os servidores docentes a segunda etapa será realizada conforme calendário 

definido pela CPPD, entre o 20 (vigésimo) e o 26º (vigésimo sexto) mês e o seu resultado será 

considerado para fins de progressão funcional; 
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  III - Para os servidores técnico-administrativos a segunda etapa será conduzida pela 

CISTA, entre o 20º (vigésimo) e o 26º (vigésimo sexto) mês e o seu resultado será considerado para 

fins de progressão por mérito profissional e; 

  IV - Para os casos previstos no § 4º do artigo 20 da Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico 

Único), poder-se-á, a pedido da chefia imediata ou do próprio servidor, ser solicitada avaliação fora 

dos prazos estipulados nos parágrafos anteriores. 

 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

  Art. 15  No 11º (décimo primeiro) mês, decorrido da data de entrada do servidor em 

exercício, a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, por intermédio da Coordenadoria Geral de 

Gestão de Pessoas, enviará às Pró-Reitorias, Diretorias Gerais e demais setores, a documentação 

necessária para realização da 1ª etapa da Avaliação de Desempenho em estágio probatório. 

  Parágrafo único - A documentação constará de: 

  I - Cronograma e calendário do processo de avaliação, bem como o objetivo e as 

orientações (Anexo I); 

  II - Ficha de Avaliação de Desempenho em estágio probatório, a ser preenchida pela 

chefia imediata (Anexo II e Anexo II-A); 

  III - Ficha de Auto-Avaliação de Desempenho em estágio probatório, a ser preenchida 

pelo avaliado (Anexo III e Anexo II-A); 

  IV - Formulário de apresentação de resultado final (Anexo IV); 

  V - Orientações sobre a Avaliação e a elaboração do Relatório (Anexo V); 

  VI - Cópia desta Resolução (Anexo VI) e; 

  VII - Cópia do disposto § 4º do Art. 20, Art. 83 a 85, 94 a 96 e 116 a 126 da Lei nº 

8.112/90 (Anexo VII). 

  Art. 16  As etapas serão conduzidas conforme as instruções do Anexo I. 
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  Parágrafo único. Nos vigésimo terceiro (23º) e trigésimo primeiro (31º) meses, 

respectivamente, decorridos da data de entrada em exercício, serão enviados apenas os itens I, II e III 

da documentação necessária, para a realização da 2ª e da 3ª etapas. 

 

DOS RESULTADOS 

 

 Art. 17  O Resultado de cada instrumento de avaliação (R)será obtido por meio de 

média aritmética da pontuação obtida pelo servidor nos 5 fatores, conforme fórmula a seguir. 

  

 

sendo:  

A = pontuação atribuída ao servidor no fator assiduidade 

D = pontuação atribuída ao servidor no fator disciplina 

C = pontuação atribuída ao servidor no fator capacidade de iniciativa 

P = pontuação atribuída ao servidor no fator produtividade 

RE = pontuação atribuída ao servidor no fator responsabilidade. 

 

 Art. 18  O resultado de cada etapa (AV ) será apurado obtendo-se a média ponderada dos 

resultados obtidos nos instrumentos de Avaliação da chefia imediata (RE1) e da Auto-Avaliação 

(RE2). 

 

 Art. 19  O Resultado Final da avaliação (RF) será obtido na média ponderada das três 

etapas, de acordo com os pesos já inseridos na fórmula abaixo, com precisão de 1 casa decimal. 

 

A+D+C+P+RE 
5 

R =  

(AV1 x 1) + (AV2 x 2) + (AV3 x 3) 
6 RF = 

(RE1 x 6) + (RE2 x 4) 
10 

AV= 
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  onde: 

 

  AV1 representa a média da 1ª etapa de avaliação 

  AV2 representa a média da 2ª etapa de avaliação 

  AV3 representa a média da 3ª etapa de avaliação 
 

 § 1º - Será considerado apto o servidor que atingir média igual ou superior 3 pontos 

como resultado final RF > = 3; 

  § 2º - Será considerado inapto o servidor que atingir média inferior a 3 pontos como 

resultado final RF < 3. 

  Art. 20  O servidor considerado inapto será exonerado do cargo, observado o disposto 

no parágrafo 2º do artigo 20 da Lei nº 8.112/90. 

  Art. 21  O registro do Resultado Final da avaliação de desempenho em estágio 

probatório será feito no Formulário de Apresentação de Resultado Final (Anexo IV). 

  Art. 22  O responsável pela Gestão de Pessoas nos campi deverá encaminhar os 

documentos referentes ao processo de Avaliação de seus respectivos servidores à Coordenadoria Geral 

de Gestão de Pessoas, respeitando os prazos estabelecidos pelo Calendário, de que trata o Inciso I, § 1º 

do Art. 16. 

  Art. 23  As comissões CPPD e CISTA atuarão no período compreendido entre o 

trigésimo terceiro (33º) e o trigésimo quarto (34º) mês do período do estágio probatório com a 

responsabilidade de analisar os registros e elaborar parecer qualitativo acerca do desempenho do 

servidor durante todo o período probatório, indicando ou não a homologação. 

  Art. 24  A Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas encaminhará, por intermédio do 

Gabinete, o parecer qualitativo ao Conselho Superior do Instituto de Brasília, para homologação do 

Resultado Final. 

  Art. 25  Se aprovado no estágio probatório, o servidor será considerado estável após o 

trigésimo sexto (36º) mês contado do início do efetivo exercício. 
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DOS RECURSOS 

 
 

  Art. 26  O servidor poderá interpor recurso, por meio de requerimento protocolizado à 

Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da 

ciência do resultado da avaliação. 

  § 1º - Será assegurado ao servidor, ao longo do processo de avaliação, o direito de 

ampla defesa, nos termos do Art. 5º, inciso LV da Constituição Federal e; 

  § 2º - A Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas encaminhará o recurso à chefia 

imediata do avaliado, que analisará os aspectos legais e dará parecer conclusivo sobre o resultado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

  Art. 27  Os casos omissos serão analisados pela Coordenadoria Geral de Gestão de 

Pessoas e submetidos ao Conselho Superior do Instituto Federal de Brasília. 

  Art. 28  A progressão por mérito de que trata o § 1º do Art. 10 da Lei 11.091, de 12 de 

janeiro de 2005, a que o servido poderá fazer jus, fica condicionada à implantação, no prazo máximo 

de cento e oitenta (180) dias da aprovação desta Resolução, do regulamento do programa de avaliação 

de desempenho previsto no Art. 10 e 24 da referida Lei. 

  Art.29  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

GARABED KENCHIAN 
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ANEXO I  

________ ETAPA 

 

CRONOGRAMA e CALENDÁRIO 

1. Entrega dos documentos à Diretoria/Coordenadorias: ___/___/___  

2. Retorno à CGGP, dos relatórios de Avaliador e Avaliado: ___/___/___  

3. Divulgação do Resultado: ___/___/___  

4. Prazo para interposição de recurso: ___/___/___  

5. Prazo para conclusão do processo: ___/___/___  

 

OBJETIVO 

Considerando que: 

1. a avaliação de desempenho é obrigatória durante o Estágio Probatório, conforme 
disposto no Art. 20 da Lei nº 8112/90, combinado com Art. 41 da Constituição federal, na redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19/98;  

2. todo servidor aprovado em concurso público está habilitado para a função que exerce, o 
Objetivo deste procedimento é contribuir para a perfeita integração do novo servidor e o 
aproveitamento total de seu potencial de desempenho, por isso o seu caráter é construtivo e deve ser 
processado de forma objetiva e imparcial, visado ao aperfeiçoamento mútuo de Avaliador e Avaliado. 

ORIENTAÇÕES 

Tanto o Relatório de Análise do avaliador como o do Avaliado deverão ser feitos a partir da 
observação e/ou comprovação por meio de documentação e contemplar, obrigatoriamente, os seguintes 
fatores: 

I – Assiduidade 

II – Disciplina 

III – Capacidade de Iniciativa 

IV – Produtividade 

V – Responsabilidade 

A base legal para análise deverão ser os artigos 116 a126 da Lei nº 8.112/90. 

Para fins de realização de análise mais qualitativa, os relatórios deverão conter, pelo menos, um 
(1) parágrafo para cada um dos fatores acima relacionados, que contemple aspectos a serem 
destacados, quer sejam positivos ou negativos. 

Reunião de Avaliação: Após o preenchimento dos formulários, o servidor e a chefia imediata 
devem reunir-se para avaliar o resultado desta etapa. 
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ANEXO II  

Ficha de Avaliação de Desempenho em Estágio Probató rio 
Servidor Docente 

(a ser preenchida pela Chefia Imediata) 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: 
 

Matrícula SIAPE: 
 

Nome do Cargo:  
 

Classe/Padrão: 

Lotação: Período de Avaliação:  
   1º (   )  2º (   ) 3º (   )   

Data de entrada em exercício 
 

Data da Avaliação: 

ETAPA: RESULTADO: 
 

 

II – DESEMPENHO NO CARGO: 

Serão objetos desta avaliação, conforme previsto no artigo 20 da Lei 8.112/90, a aptidão e a capacidade do 
servidor para o desempenho do cargo que ocupa, observados os seguintes fatores: 

 

Fatores de Desempenho Avaliação – Descreva sucintamente o desempenho 
do servidor Pontuação  

 
 
 
Assiduidade : avalia a freqüência diária 
ao trabalho. 
 
 
 

  

 
Disciplina : avalia o comportamento do 
servidor quanto aos aspectos de 
observância aos regulamentos, 
orientações da chefia, cumprimento a 
cronogramas e planos/projetos de 
trabalho. 
 

  

 
Capacidade de Iniciativa : avalia a 
capacidade do servidor em tomar 
providências por conta própria dentro de 
sua competência. 
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Produtividade : avalia o rendimento 
compatível com as condições trabalho 
produzido, tendo em vista o atendimento 
aos prazos estabelecidos e metas a 
alcançar. 
 

  

 
Responsabilidade : avalia como o 
servidor assume as tarefas que lhe são 
propostas, dentro dos prazos e 
condições estabelecidas, a conduta 
moral e a ética profissional, ética e sigilo 
profissional. 
 
 

  

 

Indicadores de Desempenho Pontuação: 

Plenamente Satisfatório  5 

Muito satisfatório 4 

Satisfatório  3 

Pouco Satisfatório 2 

Não Satisfatório 1 

 

III – Plano de Trabalho – DOCENTE 

 

Considere o PLANO DE TRABALHO apresentado pelo servidor docente e avalie como anda o desenvolvimento das 
atividades em direção a cada objetivo e/ou meta estabelecida. Considere a qualidade e a quantidade do que foi feito, bem 
como o cumprimento dos prazos estabelecidos, se for o caso. Em seguida, reflita sobre o que tem ajudado e o que tem 
dificultado na trajetória do mesmo e explicite. 

4 - Consecução de objetivos e metas de trabalho 

4.1 – Atividades de ensino (descreva a atuação docente, explicitando mudanças introduzidas, desafios e dificuldades).  

 

 

 

 

4.2 – Realiza atividades de orientação de alunos? (Descrever, se for o caso, identificando pontos fortes e fracos). 

 

 

 

 



 
 
 
 

Instituto Federal de Brasília – IFB 
 

SEPN 504, Bloco A, 3º andar - Ed. Ana Carolina - Brasília - DF - CEP: 70.730-521 
Telefone: (61) 3905-5454 – Fax: (61) 3905-5444 

www.ifb.edu.br  
 

 

12 

4.3 – Descreva o andamento das atividades que visem a consecução de objetivos e metas de produção intelectual. Identifique 
resultados que já foram gerados (livros, artigos, apresentação de trabalhos em eventos científicos e/ou artístico-culturais). 

 

 

 

 

4.4 - Descreva o andamento das atividades que visem a consecução de objetivos e metas de pesquisa. Identifique resultados que já 
foram gerados. 

 

 

 

 

4.5 - Descreva o andamento das atividades que visem a consecução de objetivos e metas de extensão. Identifique resultados que já 
foram atingidos. 

 

 

 

 

4.6 – Descreva atividades de contribuição administrativa (comissões, colegiados, funções etc.), identificando pontos fortes e 
fracos. 

 

 

 

 

 

VII - Realizei a reunião com o servidor por mim avaliado: 

(   ) Sim.  (   ) Não. 

 

Data: ______/_____/______ 

__________________________________                                 _________________________________ 

                        Servidor                                                                                   Chefia Imediata 

______________________________ 

Diretor-Geral de Campus ou  

Pró-Reitor de Administração 
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ANEXO II-A  

Ficha de Avaliação de Desempenho em Estágio Probató rio 
Servidor Técnico-Administrativo 
(a ser preenchida pela Chefia Imediata) 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: 
 

Matrícula SIAPE: 
 

Nome do Cargo:  
 

Classe/Padrão: 
 

Lotação: 
 

Período de Avaliação:  
   1º (  )  2º (   ) 3º (   )   

Data de entrada em exercício 
 

Data da Avaliação: 
 

ETAPA: 
 

RESULTADO: 
 

 

II – DESEMPENHO NO CARGO: 

 

Serão objetos desta avaliação, conforme previsto no artigo 20 da Lei 8.112/90, a aptidão e a capacidade do 
servidor para o desempenho do cargo que ocupa, observados os seguintes fatores: 

 

Fatores de Desempenho Avaliação – Descreva sucintamente o seu desempenho 
do servidor Pontuação

 
 
Assiduidade : avalia a freqüência 
diária ao trabalho. 
 
 

  

 
Disciplina : avalia o comportamento 
do servidor quanto aos aspectos de 
observância aos regulamentos, 
orientações da chefia, cumprimento 
a cronogramas e planos/projetos de 
trabalho. 
 

  

 
Capacidade de Iniciativa : avalia a 
capacidade do servidor em tomar 
providências por conta própria 
dentro de sua competência. 
 

  

 
Produtividade : avalia o rendimento   
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compatível com as condições 
trabalho produzido, tendo em vista o 
atendimento aos prazos 
estabelecidos e metas a alcançar. 
 
 
Responsabilidade : avalia como o 
servidor assume as tarefas que lhe 
são propostas, dentro dos prazos e 
condições estabelecidas, a conduta 
moral e a ética profissional, ética e 
sigilo profissional. 
 

  

 

Indicadores de Desempenho Pontuação: 

Plenamente Satisfatório  5 

Muito satisfatório 4 

Satisfatório  3 

Pouco Satisfatório 2 

Não Satisfatório 1 

 

III – RECOMENDAÇÕES: Quais os aspectos relacionados ao desempenho do servidor precisam ser 
aprimorados para que o mesmo apresente melhor desempenho? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

IV - ORIENTAÇÔES: Que orientações foram dadas pela chefia para melhoria do desempenho do servidor? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

V - CAPACITAÇÃO : Que tipo de capacitação o servidor deve receber? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

VI - Realizei a reunião com o servidor avaliado: 

(    ) Sim.   (    ) Não. 

    

Data: ______/_____/______ 

 

________________________________   _________________________________ 

Servidor       Chefia Imediata 

___________________________________________________ 

Diretor-Geral de Campus ou Pró-Reitor de Administração
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ANEXO III  

Ficha de Auto-Avaliação de Desempenho em Estágio Pr obatório 
Servidor Docente 

(a ser preenchida pelo servidor) 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: 
 

Matrícula SIAPE: 
 

Nome do Cargo:  
 

Classe/Padrão: 

Lotação: 
 

Período de Avaliação:  
   1º (   )  2º (   ) 3º (   )   

Data de entrada em exercício 
 

Data da Avaliação: 

ETAPA: RESULTADO: 
 

 

II – DESEMPENHO NO CARGO:  

Serão objetos desta avaliação, prevista no artigo 20 da Lei 8112/90, a aptidão e a capacidade do servidor para 
o desempenho do cargo que ocupa, observados os seguintes fatores: 

Fatores de Desempenho Avaliação – Descreva sucintam ente o seu 
desempenho  

Pontuação

 
 
Assiduidade : avalia a freqüência 
diária ao trabalho. 
 
 

  

 
Disciplina : avalia o comportamento do 
servidor quanto aos aspectos de 
observância aos regulamentos, 
orientações da chefia, cumprimento a 
cronogramas e planos/projetos de 
trabalho. 
 

  

 
Capacidade de Iniciativa : avalia a 
capacidade do servidor em tomar 
providências por conta própria dentro 
de sua competência. 
 

  

 
Produtividade : avalia o rendimento 
compatível com as condições trabalho 
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produzido, tendo em vista o 
atendimento aos prazos estabelecidos 
e metas a alcançar. 
 
 
Responsabilidade : avalia como o 
servidor assume as tarefas que lhe são 
propostas, dentro dos prazos e 
condições estabelecidas, a conduta 
moral e a ética profissional, ética e 
sigilo profissional. 
 

  

 

Indicadores de Desempenho Pontuação: 

Plenamente Satisfatório  5 

Muito satisfatório 4 

Satisfatório  3 

Pouco Satisfatório 2 

Não Satisfatório 1 

 

III – PLANO DE TRABALHO 

Considere o PLANO DE TRABALHO apresentado anteriormente e avalie como anda o desenvolvimento das 
suas em direção a cada objetivo e/ou meta estabelecida. Considere a qualidade e a quantidade do que foi feito, 
bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos, se for o caso. Em seguida, reflita sobre o que tem ajudado 
e o que tem dificultado na trajetória do mesmo e explicite. 

 

4 - Consecução de objetivos e metas de trabalho 
4.1 – Atividades de ensino (descreva sua atuação em ensino explicitando mudanças introduzidas, desafios e dificuldades do 
exercício).  
 
 
 
 
 
 
4.2 – Realiza atividades de orientação de alunos? (Descrever, se for o caso, identificando pontos fortes e fracos). 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 – Descreva o andamento das atividades que visem a consecução de objetivos e metas de produção intelectual. Identifique 
resultados que já foram gerados (livros, artigos, apresentação de trabalhos em eventos científicos e/ou artístico-culturais). 
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4.4 - Descreva o andamento das atividades que visem a consecução de objetivos e metas de pesquisa. Identifique resultados que já 
foram gerados. 
 
 
 
 
 
 
4.5 - Descreva o andamento das atividades que visem a consecução de objetivos e metas de extensão. Identifique resultados que já 
foram atingidos. 
 
 
 
 
 
5.6 – Descrever atividades de contribuição administrativa (comissões, colegiados, funções etc.), identificando pontos fortes e 
fracos. 
 
 
 
 
 
 

Data: ______/_____/______ 

 

__________________________________ 

Assinatura do servidor 
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ANEXO III-A 

Ficha de Auto-Avaliação de Desempenho em Estágio Pr obatório 
Servidor Técnico-Administrativo 

(a ser preenchida pelo servidor) 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: 
 

Matrícula SIAPE: 
 

Nome do Cargo: 
 

Classe/Padrão: 

Lotação: 
 

Período de Avaliação: 
   1º (   )  2º (   ) 3º (   )   

Data de entrada em exercício 
 

Data da Avaliação: 

ETAPA: RESULTADO: 
 

 

II – DESEMPENHO NO CARGO: 
 

Serão objetos desta avaliação, conforme previsto no artigo 20 da Lei 8.112/90, a aptidão e a capacidade do 
servidor para o desempenho do cargo que ocupa, observados os seguintes fatores: 

 

Fatores de Desempenho Avaliação – Descreva sucintam ente o seu 
desempenho  

Pontuação

 
 
Assiduidade : avalia a freqüência diária 
ao trabalho. 
 
 

  

 
Disciplina : avalia o comportamento do 
servidor quanto aos aspectos de 
observância aos regulamentos, 
orientações da chefia, cumprimento a 
cronogramas e planos/projetos de 
trabalho. 
 

  

 
Capacidade de Iniciativa : avalia a 
capacidade do servidor em tomar 
providências por conta própria dentro de 
sua competência. 
 

  

 
Produtivi dade : avalia o rendimento 
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compatível com as condições trabalho 
produzido, tendo em vista o atendimento 
aos prazos estabelecidos e metas a 
alcançar. 
 
 
Responsabilidade : avalia como o 
servidor assume as tarefas que lhe são 
propostas, dentro dos prazos e 
condições estabelecidas, a conduta 
moral e a ética profissional, ética e sigilo 
profissional. 
 

  

 

Indicadores de Desempenho Pontuação: 

Plenamente Satisfatório  5 

Muito satisfatório 4 

Satisfatório  3 

Pouco Satisfatório 2 

Não Satisfatório 1 

 

III – RECOMENDAÇÕES: Quais os aspectos relacionados ao seu desempenho que precisam ser 
aprimorados? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

IV - CAPACITAÇÃO : Que tipo de capacitação você desejaria receber? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

Data: ______/_____/______ 

__________________________________ 

Servidor 



 
 
 
 

Instituto Federal de Brasília – IFB 
 

SEPN 504, Bloco A, 3º andar - Ed. Ana Carolina - Brasília - DF - CEP: 70.730-521 
Telefone: (61) 3905-5454 – Fax: (61) 3905-5444 

www.ifb.edu.br  
 

 

20 

ANEXO IV  

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADO FINAL 

 

I – IDENTIFICAÇÃO  

Nome: 
 

Matrícula SIAPE: 
 

Nome do Cargo: 
 

Classe/Padrão: 

Lotação: 
 

Período de Avaliação: 
   1º (   )  2º (   ) 3º (   )   

Data de entrada em exercício: 
 

Data da Avaliação: 

 

II - AVALIAÇÕES  

1ª ETAPA 

DATA: ___/___/___  RE1 =______     RE2 =_______ AV1 =________ 

2ª ETAPA 

DATA: ___/___/___  RE1 =______     RE2 =_______ AV2 =________ 

3ª ETAPA 

DATA: ___/___/___  RE1 =______     RE2 =_______ AV3 =________ 

 

III - RESULTADO FINAL  

DATA: ___/___/___ RESULTADO RF = :______                  Apto �                 Inapto  �   

  

 

_________________________________  ___________________________________ 

Servidor        Chefia Imediata 

 

______________________________ 

Diretor-Geral de Campus ou  

Pró-Reitor de Administração 


