
RESOLUÇÃO Nº 126/2003-COU

Aprova o Regulamento para Avaliação de De-
sempenho do Servidor Técnico-
Administrativo da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná.

Considerando a Emenda Constitucional nº 19, de 04/07/998;
Considerando a Lei Estadual nº 6174/70, de 16/11/1970;
Considerando a Lei Estadual nº 11713/97, de 07/05/1997;
Considerando o Decreto Estadual nº 2435, de 14/08/2000;
Considerando o contido no Processo CR nº 010648/2003, de

05/12/2003,

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO APROVOU, E O REITOR, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS E REGIMENTAIS, SANCIONA A SEGUINTE RE-
SOLUÇÃO:

Art. 1º Aceitar o Pedido de Reconsideração da Deliberação do
Conselho Universitário, em reunião do dia 27 de novembro de 2003.

Art. 2º  Aprovar o Regulamento para Avaliação de Desempenho
do Servidor Técnico-Administrativo da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná, nos termos dos anexos I a IX desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, ficando
revogada a Resolução nº 101-A/2003-COU, de 27 de novembro de 2003 e
demais disposições em contrário.

Dê-se ciência.
Cumpra-se.

Cascavel, 16 de dezembro de 2003.

RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA
   Reitor pro-tempore
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ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 126/2003-COU

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Avaliação de Desempenho constitui-se em pro-
cesso permanente que visa diagnosticar as habilidades e neces-
sidades do servidor técnico-administrativo no cumprimento das
atribuições de sua função e na execução das atividades que lhe
forem conferidas.

Art. 2º A Avaliação de Desempenho é realizada pela Di-
retoria de Recursos Humanos, na qual o servidor técnico-
administrativo é avaliado no exercício de sua função, a cada
dois anos, habilitando-o à elevação ao nível consecutivo de
sua classe, quando aprovado, de acordo com o estabelecido no
Plano de Cargos e Salários, regulamentado pelo Decreto nº
2435/2000.

§ 1º Os servidores que estiverem à disposição de outros
órgãos, com ônus para a Universidade, serão avaliados pelas
respectivas chefias dos órgãos onde exercem suas atividades,
por solicitação da Diretoria de Recursos Humanos.

§ 2º Os servidores liberados em tempo integral para
desenvolver atividades sindicais não serão avaliados durante o
período em que compreender a liberação.

§ 3º Os servidores afastados, em tempo integral para
cursar Mestrado e Doutorado, serão avaliados com base nos Re-
latórios de Atividades do Pós-Graduando, apresentados semes-
tralmente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

§ 4º O servidor técnico-administrativo será avaliado,
com base nos anexos III, IV, V, VI e VII desta Resolução, a
cada período de 02 (dois) anos, respeitada a data de sua efe-
tivação no cargo/função.

Art. 3º São objetivos da Avaliação de Desempenho:
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I – Avaliar a eficiência e o desenvolvimento do servi-
dor técnico-administrativo no cumprimento das atribuições ine-
rentes a sua função e atividades a ele atribuídas;

II – Obter subsídios para a implantação de programas de
qualificação, aperfeiçoamento, treinamento e outros, que pos-
sibilitem a melhoria no desempenho das atividades desenvolvi-
das pelos servidores técnico-administrativos;

III – possibilitar a progressão de nível, nos termos do
Decreto nº 2435/2000.

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º O processo de Avaliação de Desempenho do servi-
dor técnico-administrativo será operacionalizado pela Direto-
ria de Recursos Humanos que se pautará pela instrumentalização
estabelecida nesta Resolução e seus anexos.

Art. 5º O processo de Avaliação de Desempenho do servi-
dor técnico-administrativo será realizado pelo Setor de Recur-
sos Humanos onde o servidor estiver em exercício, independen-
temente do local de sua lotação.

Parágrafo único. Em caso de mudança de local de exercí-
cio durante o período de avaliação, o servidor será avaliado
pelo seu desempenho onde permaneceu por maior tempo no perío-
do.

Art. 6º Cabe à Diretoria de Recursos Humanos:

I – Estabelecer o cronograma para a realização da Ava-
liação de Desempenho dos servidores técnico-administrativos;

II – Encaminhar ao Setor de Recursos Humanos dos campi
e do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, a relação no-
minal dos servidores técnico-administrativos, com a respectiva
data para avaliação e os formulários necessários para a sua
realização, juntamente com o cronograma pré-estabelecido;
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III – Executar todo o processo de Avaliação de Desempe-
nho dos servidores técnico-administrativos, com base na ins-
trumentalização aprovada por esta Resolução;

IV - Constituir uma Equipe Técnica composta por 04
(quatro) membros servidores técnico-administrativos para pro-
ceder a avaliação de acordo com esta Resolução e seus anexos;

V – Encaminhar à Direção Geral de cada campus e do Hos-
pital Universitário do Oeste do Paraná, para ciência, o resul-
tado final da avaliação de cada servidor totalizado pela equi-
pe técnica da Diretoria de Recursos Humanos.

VI – Encaminhar ao servidor técnico-administrativo o
resultado da sua avaliação de desempenho.

§ 1º No caso de pontuação final inferior a 60 (sessen-
ta) pontos, quando houver disparidade superior a 40% (quarenta
por cento) entre a avaliação do servidor técnico-
administrativo e a chefia imediata, caberá à Diretoria de Re-
cursos Humanos reunir as partes para que seja elaborada uma
nova avaliação em conjunto.

§ 2º A disparidade é medida pela diferença entre as du-
as avaliações vezes 100 (cem), dividida pela média das mesmas,
ou seja, Avaliação 1 menos Avaliação 2 multiplicado por 100
(cem) dividido pela Média das duas.

Exemplo:
Sendo: Nota do avaliador 1 = 5,0
       Nota do avaliador 2 = 9,0
       Média da Avaliação  = 7,0

5,0–9,0.100 = 57,14
    7,0

Art. 7º Cabe ao Setor de Recursos Humanos dos campi e
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná e à Divisão de
Seleção e Acompanhamento da Reitoria:

I – Conhecer o processo de Avaliação de Desempenho da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná e informar os servi-
dores técnico-administrativos sobre suas normas e procedimen-



5

tos, conforme estabelece esta Resolução e demais legislação
vigente.

II - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no
cronograma;

III – Providenciar a documentação comprobatória relati-
va a Assiduidade e Disciplina (anexo III) do servidor, no pe-
ríodo da avaliação e enviar à Equipe Técnica, juntamente com
os demais formulários nos prazos estabelecidos.

Art. 8º Cabe à Equipe Técnica constituída de acordo com
o inciso IV do Artigo 6º desta Resolução:

I – Compilar e processar os resultados obtidos durante
o processo de Avaliação de Desempenho;

II - Elaborar a Ata de Avaliação de Desempenho de cada
servidor conforme modelo (anexo IX);

III – Encaminhar à Diretoria de Recursos Humanos o re-
sultado da avaliação de cada servidor técnico-administrativo,
anexando toda a documentação conforme estabelece esta Resolu-
ção.

Art. 9º Cabe ao servidor técnico-administrativo:

I - Conhecer o processo de Avaliação de Desempenho;

II - Preencher os formulários estabelecidos por esta
Resolução (anexos II, IV e VI), anexando a documentação com-
probatória, quando for o caso;

III - Cumprir rigorosamente os prazos estipulados.

Art. 10. Cabe à chefia imediata do servidor técnico-
administrativo:

I - Conhecer o processo da Avaliação de Desempenho;
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II - Preencher o Formulário para Avaliação de Desempe-
nho Individual (anexo V) para cada servidor a ser avaliado,
sob sua chefia;

III - Cumprir rigorosamente os prazos estipulados.

Art. 11. Cabe à Comissão de Avaliação de Desempenho do
servidor técnico-administrativo da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná:

I – Propor a regulamentação e instrumentalização do
processo de Avaliação de Desempenho do servidor técnico-
administrativo;

II – Elaborar novas propostas de aperfeiçoamento da
sistemática de Avaliação de Desempenho do servidor técnico-
administrativo;

III – Apresentar e discutir com os servidores técnico-
administrativos as propostas de alterações do processo de Ava-
liação de Desempenho.

IV – Avaliar os resultados do processo de Avaliação de
Desempenho e propor políticas de qualificação e treinamento
dos Recursos Humanos.

DA AVALIAÇÃO

Art. 12. Fica estabelecido que cada alternativa, cons-
tante dos anexos IV e V, terá diferente equivalência numérica,
a saber:

I.   Equivalência numérica 5,0
II.  Equivalência numérica 3,0
III. Equivalência numérica 2,0
IV.  Equivalência numérica 0,0

§ 1º A tabela com a equivalência numérica de cada al-
ternativa constante dos anexos IV e V está discriminada no
anexo VII desta Resolução.
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§ 2º Serão iguais entre si às equivalências numéricas
dos anexos IV e V desta Resolução.

§ 3º Será extraída a média dos resultados obtidos nos
anexos IV e V.

§ 4º Da somatória de pontos (anexo VIII) serão subtraí-
dos para cômputo do resultado final:

I.   1,0 ponto para cada ausência não legal;
II.  2,0 pontos para cada advertência verbal;
III. 3,0 pontos para cada advertência escrita;
IV.  5,0 pontos para cada suspensão.

Art. 13. Será concedida, após a compilação dos dados do
Formulário para Avaliação de Desempenho Individual – Resultado
Final (anexo VIII), sempre no cargo de carreira, a elevação de
um nível por merecimento, ao servidor técnico-administrativo
que obtiver pontuação igual ou superior a 60,0 (sessenta) pon-
tos, como resultado final, exceto àquele que se encontrar no
último nível de carreira.

Art. 14. O servidor técnico-administrativo fica impedi-
do de obter o benefício da elevação de nível quando:

I – não cumprir os prazos estabelecidos;

II – o resultado final for inferior a 60,0 (sessenta)
pontos.

Parágrafo único. Na ocorrência da hipótese prevista no
inciso II do caput deste artigo, a Diretoria de Recursos Huma-
nos deve desenvolver programas que visem melhorar o desempenho
do servidor técnico-administrativo durante o próximo interstí-
cio.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15. Do resultado final cabem recursos à Diretoria
de Recursos Humanos e à Comissão de Avaliação de Desempenho do
servidor técnico-administrativo, no prazo máximo de 10 (dez)
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dias para cada recurso, a contar da data de ciência do resul-
tado final da Avaliação de Desempenho.

Parágrafo único. O recurso deverá ser protocolizado com
a devida fundamentação no Protocolo Geral da Reitoria.

Art. 17. Ficam sujeitos a esta Resolução todos os ser-
vidores técnico-administrativos efetivos, a partir da data da
homologação da mesma.

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conse-
lho Universitário.



ANEXO II - RESOLUÇÃO Nº 126/2003-COU

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

TERMO DE CIÊNCIA

Eu, ________________________________________________,

declaro conhecer os critérios e os prazos do Processo de Ava-

liação de Desempenho do Servidor Técnico-administrativo da

UNIOESTE, bem como os seus Formulários (anexos da Resolução nº

126/2003-COU, de 16 de dezembro de 2003), instituída e aprova-

da pelo Conselho Universitário para dar cumprimento ao dispos-

to na Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998, na Lei Esta-

dual nº 6174/70, de 16/11/1970, na Lei Estadual nº 11713/97,

de 07/05/1997 e no Decreto Estadual nº 2425/2000, de

14/08/2000.

____________________,___de ___________________de ______.

_____________________________________
Assinatura do servidor
técnico-administrativo



ANEXO III - RESOLUÇÃO Nº 126/2003-COU

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

DECLARAÇÃO DE ASSIDUIDADE E DE DISCIPLINA

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO SERVIDOR: ___________________________________________

RG: __________________________________

FUNÇÃO: ________________________________

CAMPUS OU UNIDADE DE TRABALHO: _______________________________

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: __________________________

2. DECLARAÇÃO DE ASSIDUIDADE
NÚMERO DE FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:__________________________________

Caso não conste, escrever a expressão “nada a declarar.”

3. DISCIPLINA
NÚMERO DE ADVERTÊNCIAS VERBAIS: ____________________________________

Caso não conste escrever a expressão “nada consta.”

NÚMERO DE ADVERTÊNCIAS ESCRITAS: ___________________________________
Caso não conste escrever a expressão “nada consta.”

NÚMERO DE SUSPENSÕES: ______________________________________________
Caso não conste escrever a expressão “nada consta.”

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

_______________, ____ ,________________ de _____.

________________________________________
Assinatura e carimbo do responsável
Setor de Recursos Humanos/Campus

Divisão de Seleção e Acompanhamento/DRH
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 ANEXO IV- RESOLUÇÃO Nº 126/2003-COU

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

AUTO-AVALIAÇÃO
(não utilize lápis no preenchimento)

Ordem FATOR/DEFINIÇÃO A B C D ALTER-
NATIVA

01 ASSIDUIDADE: Considere o compareci-
mento diário ao trabalho, não levando em
conta as ausências legais.

Não faltou ou faltou
até 2 dias.

Faltou entre 3 e 5
dias.

Faltou entre 6 e 8
dias.

Faltou mais de 8 di-
as.

02 CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM:
Considere a capacidade de relembrar ins-
truções e aprender novos trabalhos

Aprende com difi-
culdade.

Apresenta grande di-
ficuldade no domí-
nio dos novos tra-
balhos e em  relem-
brar instruções.

Aprende facilmente. Aprende com pouca
dificuldade.

03 COMUNICAÇÃO: Considere a habilidade
de transmitir, oralmente ou por escrito, de
maneira clara e objetiva, as instruções,
idéias e informações..

Possui habilidade
em comunicar-se.

Apresenta grande di-
ficuldade de expres-
são.

Às vezes apresenta
dificuldades de ex-
pressão.

Não possui dificul-
dades de expressão.

04 CONCENTRAÇÃO NO TRABALHO:
Considere o quanto o indivíduo consegue
manter a atenção no desempenho de suas
tarefas.

Às vezes é atencioso
e às vezes não.

Não é atencioso. É atencioso. Raramente demons-
tra falta de atenção.

05 CONHECIMENTO DO TRABALHO:
Considere o quanto o servidor conhece seu
trabalho.

Apresenta razoável
conhecimento.

Conhece bem o seu
trabalho.

Faltam-lhe conhe-
cimentos.

Seus conhecimentos
são insuficientes.

06 PREPARO PROFISSIONAL: Considere o
conhecimento, a experiência prática pos-
suída e a capacidade de compreensão das
atividades.

Domina as ativida-
des do cargo, embo-
ra constantemente
necessite de orienta-
ções na execução de
trabalhos não roti-
neiros.

Domina com facili-
dade as atividades
do cargo e com al-
gumas dificuldades
as não rotineiras.

Domina as ativida-
des do cargo, e ra-
ramente necessita de
orientações para a
realização de traba-
lhos não rotineiros.

Constantemente ne-
cessita de orienta-
ções, mesmo nas
atividades rotineiras.
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07 ESPÍRITO DE EQUIPE E COOPERA-
ÇÃO: Considere a participação e colabora-
ção no setor de trabalho.

Necessita de estí-
mulo.

Não coopera. Está sempre à dispo-
sição.

Demonstra boa
vontade.

08 INICIATIVA: Considere a facilidade em
perceber os pontos importantes, apresentar
proposições e agir acertadamente.

Apresenta proposi-
ções e sugestões
aplicáveis ao traba-
lho.

Destaca-se por suas
iniciativas e suges-
tões.

Raramente apresenta
proposições ou su-
gestões.

Falta-lhe iniciativa.

09 INTERESSE PELO TRABALHO: Consi-
dere o interesse evidenciado em aperfeiço-
ar-se para desempenhar seu trabalho.

Destaca-se pelo inte-
resse.

É desinteressado. Às vezes demonstra
interesse e às vezes
não.

É interessado.

10 ORGANIZAÇÃO: Considere o modo
como organiza seu trabalho.

É organizado. Destaca-se pela or-
ganização.

É desorganizado. Tem dificuldade em
organizar-se.

11 PONTUALIDADE: Considere o cumpri-
mento do horário, os atrasos e as saídas
antecipadas, não levando em conta as ocor-
rências legais.

Atrasou ou saiu an-
tecipadamente até 4
vezes.

Atrasou ou saiu an-
tecipadamente entre
5 e 7 vezes.

Atrasou ou saiu an-
tecipadamente entre
8 e 10 vezes.

Atrasou ou saiu an-
tecipadamente mais
de 10 vezes.

12 QUALIDADE NO TRABALHO: Consi-
dere a precisão e asseio com que o trabalho
é executado, levando em conta o resultado
final.

Trabalho de má
qualidade.

Trabalho de boa
qualidade.

Trabalho de quali-
dade instável.

Trabalho de exce-
lente qualidade.

13 RELACIONAMENTO HUMANO: Con-
sidere a capacidade de trabalhar em har-
monia com colegas e outros.

Tem dificuldades no
relacionamento.

Relaciona-se bem. Tem muita facilida-
de no relaciona-
mento.

Não se relaciona
bem. Cria proble-
mas.

14 RESPONSABILIDADE: Considere a con-
fiança que inspira no desempenho das fun-
ções

Não demonstra res-
ponsabilidade.

Às vezes demonstra
responsabilidade e
às vezes não.

Assume com res-
ponsabilidade suas
funções.

Destaca-se pela total
responsabilidade
com que desempe-
nha suas funções.

15 ADAPTABILIDADE: Considere a medida
em que o servidor é capaz de aceitar situa-
ções novas e procurar adaptar-se a elas de
forma produtiva.

É pouco flexível.
Em muitas ocasiões
não aceita posições
diferentes das suas.

É resistente. Não
procura se modificar
na tentativa de um
melhor ajustamento
das idéias às diver-
sas situações.

Adapta-se facil-
mente às situações
que requeiram com-
preensão de outros
pontos de vista.
Sabe bem quando e
como ser flexível.

Procura compreen-
der posições ou
pontos de vista dife-
rentes dos seus sem
perder sua individu-
alidade.
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16 CAPACIDADE DE DECISÃO: Considere
a capacidade de tomar decisões adequadas
no momento certo

Utiliza com grande
habilidade suas pró-
prias conclusões,
tomando sempre de-
cisões acertadas. Es-
colhe o melhor mo-
mento para colocá-
las em prática.

Chega a conclusões
que o auxiliam na
tomada de decisões.
Procura ser oportu-
no quanto ao mo-
mento de colocá-las
em prática.

É precipitado nas
suas conclusões, o
que às vezes o leva a
tomar decisões ina-
dequadas.

Seu dinamismo e
segurança ao tomar
decisões são prati-
camente ausentes.

17 CRIATIVIDADE: Considere a capacidade
de propor soluções e inovações próprias
adequadas à área em que atua e que sejam
possíveis de execução no seu âmbito de
ação.

Devido a sua ten-
dência a acomodar-
se à formas já co-
nhecidas de traba-
lho, raramente apre-
senta sugestões cri-
ativas.

Sempre que possível
adota formas mais
criativas de trabalho,
buscando novas op-
ções para modificar
rotinas ineficientes.

É altamente criativo
nas atividades que
realiza. Encontra
sempre uma forma
nova e mais rica de
lidar com a rotina de
trabalho.

Sua falta de criativi-
dade determina uma
conduta rotineira
que empobrece a
forma pela qual de-
sempenha seu tra-
balho.

18 PRODUTIVIDADE: Considere o rendi-
mento do trabalho e a observância dos pra-
zos estabelecidos para sua execução.

Rendimento aceitá-
vel, mas fora dos
prazos estabeleci-
dos.

Só rende quando
estimulado.

Rende o melhor que
se possa esperar.

O rendimento é
bom, de maneira ge-
ral, nada deixando a
desejar.

19 IMPARCIALIDADE: Considere a atitude
adotada na resolução de problemas, nas
situações do dia-a-dia, inclusive nas ques-
tões de pessoal, usando critérios justos e
evitando condicionar sua opinião às pró-
prias conveniências, bem como à dos de-
mais.

Falta-lhe senso de
justiça nas medidas
que toma.

Apesar de ser bem
intencionado, não
consegue atingir um
padrão de justiça
satisfatório.

Age com coerência.
Às vezes necessita
de orientação para
resolver situações de
conflito.

É coerente e justo
nas suas decisões.
Domina todos os
pontos indispensá-
veis a um julga-
mento criterioso.

20 CUIDADO COM MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS: Considere o cuidado com os
bens da Instituição e de terceiros.

Às vezes zela pelos
materiais e às vezes
não.

Cuida satisfatoria-
mente.

É extremamente
cuidadoso.

É descuidado.
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ANEXO V- RESOLUÇÃO Nº 126/2003-COU

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

CHEFIA IMEDIATA
(não utilize lápis no preenchimento)

Ordem FATOR/DEFINIÇÃO A B C D ALTER-
NATIVA

01 ASSIDUIDADE: Considere o compareci-
mento diário ao trabalho, não levando em
conta as ausências legais.

Não faltou ou faltou
até 2 dias.

Faltou entre 3 e 5
dias.

Faltou entre 6 e 8
dias.

Faltou mais de 8 di-
as.

02 CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM:
Considere a capacidade de relembrar ins-
truções e aprender novos trabalhos

Aprende com difi-
culdade.

Apresenta grande di-
ficuldade no domí-
nio dos novos tra-
balhos e em  relem-
brar instruções.

Aprende facilmente. Aprende com pouca
dificuldade.

03 COMUNICAÇÃO: Considere a habilidade
de transmitir, oralmente ou por escrito, de
maneira clara e objetiva, as instruções,
idéias e informações..

Possui habilidade
em comunicar-se.

Apresenta grande di-
ficuldade de expres-
são.

Às vezes apresenta
dificuldades de ex-
pressão.

Não possui dificul-
dades de expressão.

04 CONCENTRAÇÃO NO TRABALHO:
Considere o quanto o indivíduo consegue
manter a atenção no desempenho de suas
tarefas.

Às vezes é atencioso
e às vezes não.

Não é atencioso. É atencioso. Raramente demons-
tra falta de atenção.

05 CONHECIMENTO DO TRABALHO:
Considere o quanto o servidor conhece seu
trabalho.

Apresenta razoável
conhecimento.

Conhece bem o seu
trabalho.

Faltam-lhe conhe-
cimentos.

Seus conhecimentos
são insuficientes.

06 PREPARO PROFISSIONAL: Considere o
conhecimento, a experiência prática pos-
suída e a capacidade de compreensão das
atividades.

Domina as ativida-
des do cargo, embo-
ra constantemente
necessite de orienta-
ções na execução de
trabalhos não roti-
neiros.

Domina com facili-
dade as atividades
do cargo e com al-
gumas dificuldades
as não rotineiras.

Domina as ativida-
des do cargo, e ra-
ramente necessita de
orientações para a
realização de traba-
lhos não rotineiros.

Constantemente ne-
cessita de orienta-
ções, mesmo nas
atividades rotineiras.
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07 ESPÍRITO DE EQUIPE E COOPERA-
ÇÃO: Considere a participação e colabora-
ção no setor de trabalho.

Necessita de estí-
mulo.

Não coopera. Está sempre à dispo-
sição.

Demonstra boa
vontade.

08 INICIATIVA: Considere a facilidade em
perceber os pontos importantes, apresentar
proposições e agir acertadamente.

Apresenta proposi-
ções e sugestões
aplicáveis ao traba-
lho.

Destaca-se por suas
iniciativas e suges-
tões.

Raramente apresenta
proposições ou su-
gestões.

Falta-lhe iniciativa.

09 INTERESSE PELO TRABALHO: Consi-
dere o interesse evidenciado em aperfeiço-
ar-se para desempenhar seu trabalho.

Destaca-se pelo inte-
resse.

É desinteressado. Às vezes demonstra
interesse e às vezes
não.

É interessado.

10 ORGANIZAÇÃO: Considere o modo
como organiza seu trabalho.

É organizado. Destaca-se pela or-
ganização.

É desorganizado. Tem dificuldade em
organizar-se.

11 PONTUALIDADE: Considere o cumpri-
mento do horário, os atrasos e as saídas
antecipadas, não levando em conta as ocor-
rências legais.

Atrasou ou saiu an-
tecipadamente até 4
vezes.

Atrasou ou saiu an-
tecipadamente entre
5 e 7 vezes.

Atrasou ou saiu an-
tecipadamente entre
8 e 10 vezes.

Atrasou ou saiu an-
tecipadamente mais
de 10 vezes.

12 QUALIDADE NO TRABALHO: Consi-
dere a precisão e asseio com que o trabalho
é executado, levando em conta o resultado
final.

Trabalho de má
qualidade.

Trabalho de boa
qualidade.

Trabalho de quali-
dade instável.

Trabalho de exce-
lente qualidade.

13 RELACIONAMENTO HUMANO: Con-
sidere a capacidade de trabalhar em har-
monia com colegas e outros.

Tem dificuldades no
relacionamento.

Relaciona-se bem. Tem muita facilida-
de no relaciona-
mento.

Não se relaciona
bem. Cria proble-
mas.

14 RESPONSABILIDADE: Considere a con-
fiança que inspira no desempenho das fun-
ções

Não demonstra res-
ponsabilidade.

Às vezes demonstra
responsabilidade e
às vezes não.

Assume com res-
ponsabilidade suas
funções.

Destaca-se pela total
responsabilidade
com que desempe-
nha suas funções.

15 ADAPTABILIDADE: Considere a medida
em que o servidor é capaz de aceitar situa-
ções novas e procurar adaptar-se a elas de
forma produtiva.

É pouco flexível.
Em muitas ocasiões
não aceita posições
diferentes das suas.

É resistente. Não
procura se modificar
na tentativa de um
melhor ajustamento
das idéias às diver-
sas situações.

Adapta-se facil-
mente às situações
que requeiram com-
preensão de outros
pontos de vista.
Sabe bem quando e
como ser flexível.

Procura compreen-
der posições ou
pontos de vista dife-
rentes dos seus sem
perder sua individu-
alidade.
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16 CAPACIDADE DE DECISÃO: Considere
a capacidade de tomar decisões adequadas
no momento certo

Utiliza com grande
habilidade suas pró-
prias conclusões,
tomando sempre de-
cisões acertadas. Es-
colhe o melhor mo-
mento para colocá-
las em prática.

Chega a conclusões
que o auxiliam na
tomada de decisões.
Procura ser oportu-
no quanto ao mo-
mento de colocá-las
em prática.

É precipitado nas
suas conclusões, o
que às vezes o leva a
tomar decisões ina-
dequadas.

Seu dinamismo e
segurança ao tomar
decisões são prati-
camente ausentes.

17 CRIATIVIDADE: Considere a capacidade
de propor soluções e inovações próprias
adequadas à área em que atua e que sejam
possíveis de execução no seu âmbito de
ação.

Devido a sua ten-
dência a acomodar-
se à formas já co-
nhecidas de traba-
lho, raramente apre-
senta sugestões cri-
ativas.

Sempre que possível
adota formas mais
criativas de trabalho,
buscando novas op-
ções para modificar
rotinas ineficientes.

É altamente criativo
nas atividades que
realiza. Encontra
sempre uma forma
nova e mais rica de
lidar com a rotina de
trabalho.

Sua falta de criativi-
dade determina uma
conduta rotineira
que empobrece a
forma pela qual de-
sempenha seu tra-
balho.

18 PRODUTIVIDADE: Considere o rendi-
mento do trabalho e a observância dos pra-
zos estabelecidos para sua execução.

Rendimento aceitá-
vel, mas fora dos
prazos estabeleci-
dos.

Só rende quando
estimulado.

Rende o melhor que
se possa esperar.

O rendimento é
bom, de maneira ge-
ral, nada deixando a
desejar.

19 IMPARCIALIDADE: Considere a atitude
adotada na resolução de problemas, nas
situações do dia-a-dia, inclusive nas ques-
tões de pessoal, usando critérios justos e
evitando condicionar sua opinião às pró-
prias conveniências, bem como à dos de-
mais.

Falta-lhe senso de
justiça nas medidas
que toma.

Apesar de ser bem
intencionado, não
consegue atingir um
padrão de justiça
satisfatório.

Age com coerência.
Às vezes necessita
de orientação para
resolver situações de
conflito.

É coerente e justo
nas suas decisões.
Domina todos os
pontos indispensá-
veis a um julga-
mento criterioso.

20 CUIDADO COM MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS: Considere o cuidado com os
bens da Instituição e de terceiros.

Às vezes zela pelos
materiais e às vezes
não.

Cuida satisfatoria-
mente.

É extremamente
cuidadoso.

É descuidado.
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ANEXO VI - RESOLUÇÃO Nº 126/2003-COU

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

NOME DO SERVIDOR: ___________________________________________

RG: __________________________________

FUNÇÃO: ________________________________

CAMPUS OU UNIDADE DE TRABALHO: _______________________________

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: __________________________

ITEM ATIVIDADES PONTU-
AÇÃO

QUAN-
TIDADE

TOTAL

01 ESCOLARIDADE: Cursos de 1º, 2º e 3º graus, concluídos
no período de avaliação. 1,5

02 PÓS-GRADUAÇÃO: Cursos de Especialização, Mestrado
e Doutorado, concluídos no período de avaliação. 1,5

03 TREINAMENTOS REALIZADOS (carga horária de 08 a
40 horas com freqüência não inferior a 75%). 0,5

04 TREINAMENTOS REALIZADOS (carga horária acima
de 40 horas com freqüência não inferior a 75%). 1,0

05 TREINAMENTOS MINISTRADOS (carga horária de 08 a
40 horas). 1,0

06 TREINAMENTOS MINISTRADOS (carga horária acima
de 40 horas). 1,5

07 ATIVIDADES DE EXTENSÃO: Programas, Projetos,
Eventos, Cursos, Prestação de Serviços, Produção e Publi-
cação (atuou como Coordenador).

1,5

07 ATIVIDADES DE EXTENSÃO: Programas, Projetos,
Eventos, Cursos, Prestação de Serviços, Produção e Publi-
cação (atuou em outras funções).

1,0

08 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA 1,0
09 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO-

CIENTÍFICOS
1,0

10 PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS
TÉCNICOS: Anais, Projetos, Resoluções, Regulamentos,
Cartilhas, Manuais e outros afins.

1,5

11 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS:
Projetos, Comissões, Grupos de Trabalho, Bancas e outras
afins.

1,5

12 PRÊMIOS E TÍTULOS HONORÍFICOS RECEBIDOS 1,5
Observação: Deverão ser anexados os comprovantes das atividades relacionadas conforme estabelece
o inciso II do Artigo 9º desta Resolução.
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Anexo VII - Resolução nº 126/2003-COU

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

TABELA DE EQUIVALÊNCIAS

ORDEM ALTERNATIVA/EQUIVALÊNCIA
01 A=5,0 B=3,0 C=2,0 D=0,0
02 A=2,0 B=0,0 C=5,0 D=3,0
03 A=5,0 B=0,0 C=2,0 D=3,0
04 A=2,0 B=0,0 C=5,0 D=3,0
05 A=3,0 B=5,0 C=0,0 D=2,0
06 A=2,0 B=3,0 C=5,0 D=0,0
07 A=2,0 B=0,0 C=5,0 D=3,0
08 A=3,0 B=5,0 C=2,0 D=0,0
09 A=5,0 B=0,0 C=2,0 D=3,0
10 A=3,0 B=5,0 C=0,0 D=2,0
11 A=5,0 B=3,0 C=2,0 D=0,0
12 A=0,0 B=3,0 C=2,0 D=5,0
13 A=2,0 B=3,0 C=5,0 D=0,0
14 A=0,0 B=2,0 C=3,0 D=5,0
15 A=2,0 B=0,0 C=5,0 D=3,0
16 A=5,0 B=3,0 C=2,0 D=0,0
17 A=2,0 B=3,0 C=5,0 D=0,0
18 A=2,0 B=0,0 C=5,0 D=3,0
19 A=0,0 B=2,0 C=3,0 D=5,0
20 A=2,0 B=3,0 C=5,0 D=0,0
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Anexo VIII - Resolução nº 126/2003-COU

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

RESULTADO FINAL

NOME DO SERVIDOR: ___________________________________________

RG: __________________________________

FUNÇÃO: ________________________________

CAMPUS OU UNIDADE DE TRABALHO: _______________________________

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: __________________________

TOTAL DE PONTOS

AUTO-
AVALIAÇÃO
ANEXO IV

AVALIAÇÃO
CHEFIA
ANEXO V

ATIVIDADES
COMPLEMEN-

TARES
ANEXO VI

PENALIDADES
(Assiduida-
de e Disci-

plina)
ANEXO III

RESULTADO
FINAL

ASSINALAR
RESULTADO FINAL APROVADO NÃO APROVADO

____________________________      ____________________________
Membro 1 Membro 2

____________________________      ____________________________
Membro 3 Membro 4



20

Anexo IX - Resolução nº 126/2003-COU

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

ATA DE RESULTADO

Aos _________ dias do mês de ___________________ do ano
de _________, às ______ horas, na sala _____________________________
da Reitoria, reuniu-se a Equipe Técnica da Diretoria de Recursos Hu-
manos composta pelos servidores
________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ para reali-
zar a Avaliação de Desempenho Individual do(a) servidor(a) técnico-
administrativo _____________________________, função
_________________________________, referente ao período de
___/___/____ a ___/___/____. Após a compilação dos dados constantes
nos Anexos III (Declaração de Assiduidade e de Disciplina), IV
(Auto-Avaliação), V (Avaliação da Chefia Imediata) e VI (Atividades
Complementares) e análise da respectiva documentação comprobatória,
foram totalizados pela Equipe Técnica ____ (________________) pontos
no resultado final. Dessa forma, a Equipe Técnica da Diretoria de
Recursos Humanos representada pelos servidores acima relacionados,
com base na Resolução nº 126/2003-COU, de 16 de dezembro de 2003,
APROVA (  ) NÃO APROVA (  ) a concessão de um nível por merecimento
ao servidor técnico-administrativo. Nada mais havendo a relatar, a
presente Ata, que segue assinada pelos membros da Equipe Técnica
presentes.

___________________________        ___________________________
Membro 1 Membro 2

___________________________       ___________________________
Membro 3 Membro 4


