
 

 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
 

(AUTO-AVALIAÇÃO) 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR DOCENTE 

 

DADOS DO AVALIADO 
NOME COMPLETO 

 
MATRÍCULA LOTAÇÃO/EXERCÍCIO 

  
CARGO  Exercendo atividades do cargo 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO E 
TECNOLÓGICO 

 Exercendo outras atividades (discriminar no verso) 

CLASSE NÍVEL 

D   PARA 

INTERSTÍCIO DE PROGRESSÃO 

 

DATA DA AVALIAÇÃO 

      _____/______/_______ A ______/_____/_______ 
 

______/_____/______ 

 

FATORES DE AVALIAÇÃO NOTA (1 A 10) 

1. ÉTICA 

 Comporta-se de forma compatível com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal (Decreto 1.171/94) em itens como: sigilo, discrição, moralidade, integridade, educação e 
cortesia com o público interno e externo, discernindo entre questões públicas e pessoais. 

2. HABILIDADE TÉCNICA  
 Possui os conhecimentos necessários para o exercício do cargo ou função, de forma planejada e 

organizada. 

3. RESPONSABILIDADE  
 

Assume suas obrigações e compromissos, zelando pelas ferramentas de trabalho disponíveis. 

4. TRABALHO EM EQUIPE  
 Coopera de forma espontânea, efetiva e interativa com os demais membros do grupo, tanto no planejamento 

quanto na execução das atividades do setor. 

5. RELACIONAMENTO  
 

Possui habilidades pessoais no trato com os colegas, com as chefias e com o público interno e externo. 

6. FLEXIBILIDADE  
 Aceita, absorve e adapta-se a novidades tecnológicas, metodológicas e organizacionais, buscando 

atualizar-se e capacitar-se, conforme necessidades pessoais e institucionais. 

7. COMPARTILHAMENTO DE SABERES 
 

Mostra-se disponível para multiplicar informações e aprendizados relacionados às atividades do setor. 

8. INOVAÇÃO  
 Cria novas estratégias e métodos para melhor eficiência e eficácia na execução das tarefas, propondo 

alternativas para a solução de problemas. 

9. ASSIDUIDADE  
 

É frequente e participa ativamente das atividades do setor. 

10. PONTUALIDADE  
 

É pontual e participa ativamente das atividades do setor. 

NOTA FINAL  
 

Soma das notas atribuídas a cada fator, dividida por dez (número de fatores) 

 

NOME ASSINATURA 

  
 

 

 
 



 

 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
 

(AVALIAÇÃO DO CHEFE IMEDIATO) 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR DOCENTE 

 

DADOS DO AVALIADO 
NOME COMPLETO 

 
MATRÍCULA LOTAÇÃO/EXERCÍCIO 

  
CARGO  Exercendo atividades do cargo 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO E 
TECNOLÓGICO 

 Exercendo outras atividades (discriminar no verso) 

CLASSE NÍVEL 

D PARA 

INTERSTÍCIO DE PROGRESSÃO 

 

DATA DA AVALIAÇÃO 

      _____/______/_______ A ______/_____/_______ 
 

______/_____/______ 

 

FATORES DE AVALIAÇÃO NOTA (1 A 10) 

1.ÉTICA 

 Comporta-se de forma compatível com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal (Decreto 1.171/94) em itens como: sigilo, discrição, moralidade, integridade, educação e 
cortesia com o público interno e externo, discernindo entre questões públicas e pessoais. 

2. HABILIDADE TÉCNICA  
 Possui os conhecimentos necessários para o exercício do cargo ou função, de forma planejada e 

organizada. 

3. RESPONSABILIDADE  
 

Assume suas obrigações e compromissos, zelando pelas ferramentas de trabalho disponíveis. 

4. TRABALHO EM EQUIPE  
 Coopera de forma espontânea, efetiva e interativa com os demais membros do grupo, tanto no planejamento 

quanto na execução das atividades do setor. 

5. RELACIONAMENTO  
 

Possui habilidades pessoais no trato com os colegas, com as chefias e com o público interno e externo. 

6. FLEXIBILIDADE  
 Aceita, absorve e adapta-se a novidades tecnológicas, metodológicas e organizacionais, buscando 

atualizar-se e capacitar-se, conforme necessidades pessoais e institucionais. 

7. COMPARTILHAMENTO DE SABERES 
 

Mostra-se disponível para multiplicar informações e aprendizados relacionados às atividades do setor. 

8. INOVAÇÃO  
 Cria novas estratégias e métodos para melhor eficiência e eficácia na execução das tarefas, propondo 

alternativas para a solução de problemas. 

9. ASSIDUIDADE  
 

É frequente e participa ativamente das atividades do setor. 

10. PONTUALIDADE  
 

É pontual e participa ativamente das atividades do setor. 

NOTA FINAL  
 

Soma das notas atribuídas a cada fator, dividida por dez (número de fatores) 
 

NOME DO AVALIADOR (COM CARIMBO) ASSINATURA 

  
 

O avaliado deverá dar ciência, rubricando este documento. 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
 

(AVALIAÇÃO DA EQUIPE) 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR DOCENTE 

 

DADOS DO AVALIADO 
NOME COMPLETO 

 
MATRÍCULA LOTAÇÃO/EXERCÍCIO 

  
CARGO  Exercendo atividades do cargo 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO E 
TECNOLÓGICO 

 Exercendo outras atividades (discriminar no verso) 

CLASSE NÍVEL 

D PARA 

INTERSTÍCIO DE PROGRESSÃO 

 

DATA DA AVALIAÇÃO 

      _____/______/_______ A ______/_____/_______ 
 

______/_____/______ 

 

NOTA (1 A 10) 

1.ÉTICA 

 Comporta-se de forma compatível com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal (Decreto 1.171/94) em itens como: sigilo, discrição, moralidade, integridade, educação e 
cortesia com o público interno e externo, discernindo entre questões públicas e pessoais. 

2. HABILIDADE TÉCNICA  
 Possui os conhecimentos necessários para o exercício do cargo ou função, de forma planejada e 

organizada. 

3. RESPONSABILIDADE  
 

Assume suas obrigações e compromissos, zelando pelas ferramentas de trabalho disponíveis. 

4. TRABALHO EM EQUIPE  
 Coopera de forma espontânea, efetiva e interativa com os demais membros do grupo, tanto no planejamento 

quanto na execução das atividades do setor. 

5. RELACIONAMENTO  
 

Possui habilidades pessoais no trato com os colegas, com as chefias e com o público interno e externo. 

6. FLEXIBILIDADE  
 Aceita, absorve e adapta-se a novidades tecnológicas, metodológicas e organizacionais, buscando 

atualizar-se e capacitar-se, conforme necessidades pessoais e institucionais. 

7. COMPARTILHAMENTO DE SABERES 
 

Mostra-se disponível para multiplicar informações e aprendizados relacionados às atividades do setor. 

8. INOVAÇÃO  
 Cria novas estratégias e métodos para melhor eficiência e eficácia na execução das tarefas, propondo 

alternativas para a solução de problemas. 

9. ASSIDUIDADE  
 

É frequente e participa ativamente das atividades do setor. 

10. PONTUALIDADE  
 

É pontual e participa ativamente das atividades do setor. 

NOTA FINAL  
 

Soma das notas atribuídas a cada fator, dividida por dez (número de fatores) 
 
 
 
 
 

AVALIADOR(ES) ASSINATURA(S) AVALIADOR(ES) ASSINATURA(S) 

    

    

    
 

O avaliado deverá dar ciência, rubricando este documento. 


