
Segunda-feira, 11 de abril de 2022 às 13:30, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3824107: DECRETO Nº 188, DE 1º DE ABRIL DE 2022

ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Forquilhinha

MUNICÍPIO
Forquilhinha

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:3824107

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:3824107


MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA 

 

DECRETO Nº. 188, DE 1º DE ABRIL DE 2022. 

 

DISPÕE SOBRE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

PROFISSIONAL DOS MEMBROS EFETIVOS DO 

MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA/SC, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e XXIII da Lei Orgânica 

Municipal e em atendimento ao artigo 19, da Lei nº 875, de 6 de junho de 2002 – Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Forquilhinha,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Profissional do Magistério, nomeado para o cargo de provimento efetivo, 

ao entrar em exercício, ficará sujeito à Avaliação de Desempenho durante o qual a sua aptidão e 

capacidade para o desempenho do cargo serão objeto de avaliação. 

 

Art. 2º A avaliação de que trata o artigo anterior será feita de acordo com as normas 

constantes neste decreto, observados os seguintes fatores: 

I - Assiduidade e pontualidade; 

II - Experiência e dedicação ao serviço; 

III - Participação extraclasse; 

IV - Disciplina e responsabilidade; 

V - Aplicação do Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

Art. 3º Os indicadores de avaliação apontados no art. 2º deste Decreto serão apurados 

através dos seguintes instrumentos: 

A - Formulário de Avaliação de Desempenho Profissional conforme os anexos I e II, 

a ser preenchido pela direção da escola e/ou responsável pela escola ou departamento e 

coordenação pedagógica, com o acompanhamento do servidor avaliado. 

B - Controle de frequência e comprovantes de atestados médicos e afastamento 

permitidos por lei. 

 

Art. 4º A Comissão de Avaliação de Desempenho Profissional deverá aferir os dados 

constantes dos instrumentos de avaliação tratados neste decreto, bem como valer-se de outros 

indicadores que julgar necessários para elaborar relatório com parecer conclusivo. 

 

Art. 5º A avaliação do desempenho do servidor efetivo em exercício será realizada 

anualmente. 

 

Art. 6º A Comissão de Avaliação de Desempenho Profissional acompanhará a 

avaliação e será promovido o docente que: 

a) durante o período de 1º de maio de 2020 a 31 de março de 2022 não apresentar 

nenhuma falta injustificada ao trabalho, bem como a participação das atividades extraclasses do 

calendário escolar; 
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b) não entrar em licença para tratamento de saúde por um período superior a 60 dias 

consecutivos ou intercalados; exceto a licença de gestação, que corresponde a 120 dias, 

conforme o §9º do Art. 140 da Lei Municipal nº 2.227, de 9 de marco de 2017; 

 

c) não se afastar da atividade docente para exercer outras funções fora do quadro da 

Secretaria Municipal da Educação; 

 

d) as faltas justificadas (convocação de Delegacia, Fórum, Justiça Eleitoral, Doação 

de Sangue) e/ ou autorizadas pela autoridade competente e as previstas em lei, no Estatuto do 

Servidor Público Municipal, Lei nº 2.227, de 9 de marco de 2017, não serão consideradas nesta 

avaliação; 

 

e) apresentar resultado suficiente na avaliação, através do formulário de avaliação de 

desempenho profissional (Anexos I e II). Considerando as respostas A e B como suficiente e C 

insuficiente. 

 

Art. 7º O servidor que apresentar insuficiência de desempenho na avaliação, itens 

referentes à experiência e dedicação ao serviço, disciplina e responsabilidade, conforme anexos, 

serão informados pela Comissão e não será indicado para a progressão por mérito naquele 

período; 

 

Art. 8º A primeira avaliação do servidor para afins de progressão horizontal na 

carreira do magistério ocorrerá após o estágio probatório. 

 

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação de 

Desempenho Profissional dos Membros Efetivos do Magistério Público Municipal. 

 

Art. 10. A avaliação por desempenho profissional, considerará o período 

compreendido entre 1º de maio de 2020 a 31 de março de 2022. 

 

Art. 11. Este decreto entra em vigor a sua data de sua publicação. 

 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Forquilhinha/SC, 1º de abril de 2022. 

 

 

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES 

Prefeito 

 

 

RICARDO ALEXANDRE XIMENES 

Secretário de Administração e Finanças 

 

 

Publicado no mural e registrado em 1º de abril de 2022. 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL -  2022 

(PROFESSOR) 

 

 

NOME DO SERVIDOR: 

NOME DA DIRETORA DA ESCOLA:  

NOME DA COORDENADORA DA ESCOLA:  

 

OBS.: Assinale somente uma alternativa para cada item. 

 

1. ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

 

1.1. PRESENÇA AO TRABALHO 

 

1.1.1. Frequência ao local de trabalho (avalie o grau de frequência com que o servidor se faz 

presente ao local de trabalho). 

a. (  ) Não faltou ao trabalho até o presente momento. 

b. (  ) Raramente falta ao trabalho, porém justifica apresentando atestado médico. 

c. (  ) Falta  ao trabalho, porém não apresenta atestado médico. 

 

1.1.2. Permanência no local de trabalho (avalie o grau de permanência do servidor em seu local 

de trabalho). 

a. (  ) Não se ausenta do local de trabalho. 

b. (  ) Raramente se ausenta, porém  justifica. 

c. (  ) Ausenta-se com frequência do local de trabalho. 

 

1.2. PONTUALIDADE 

 

1.2.1. Observância de horário e comparecimentos (avalie a capacidade de cumprir horários ou 

compromissos rotineiros de seu trabalho). 

a. (  ) Não se atrasa. 

b. (  ) Raramente se atrasa na chegada ao trabalho ou algum compromisso, por motivo alheio a 

sua vontade; 

c. (  ) Quase sempre chega atrasado ao trabalho ou compromisso. 

 

2. EXPERIÊNCIA E DEDICAÇÃO AO SERVIÇO 
 

2.1. QUALIDADE DO TRABALHO 

 

2.1.1. Apresentação dos documentos e/ou execução dos serviços que são da rotina do servidor 

(avalie a exatidão, apresentação, ordem e o cuidado com que o servidor realiza seu trabalho). 

a.(  ) Os documentos e/ou serviços executados demonstram clareza, objetividade, denotando 

cuidado no seu feitio e manuseio. 

b. (  ) Raramente os documentos e/ou serviços contém erros e o trabalho denota falta de cuidado, 

de clareza e objetividade. 

c. (  ) Os documentos e ou serviços contém erros e o trabalho denota falta de cuidado, de clareza 

e objetividade. 

2.2. DOMÍNIO EM SUA ÁREA DE CONHECIMENTO 
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2.2.1. Conhecimento na área (avalie o conhecimento e o domínio do trabalho realizado). 

a. (  ) Domina os conhecimentos e desempenha bem sua função. 

b. (  ) Possui conhecimento na área, mas precisa melhorar. 

c. (  ) Possui conhecimento, mas não modifica sua prática pedagógica . 

 

2.3. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL  

 

2.3.1. Aperfeiçoamento e atualização (avalie se o servidor aprimora e/ou atualiza seus 

conhecimentos considerando as oportunidades oferecidas pela Secretaria de Educação). 

a. (  ) Procura manter-se atualizado, aprimorando os  conhecimentos em sua área de atuação. 

b. (  ) Atualiza-se apenas para cumprir as exigências legais.  

c. (  ) A atualização do conhecimento não é procurada pelo servidor. 

 

2.4. GESTÃO DA CLASSE 

 

2.4.1. Autoridade do professor (avalie a autoridade do professor). 

a. (  ) O professor exerce autoridade e impõe limites à classe, voltando-se para a construção de 

uma convivência democrática. 

b. (  ) O professor demonstra insegurança na gestão da classe. 

c. (  ) O professor não exerce autoridade e nem impõe limites, evitando convivência democrática. 

 

2.5. COOPERAÇÃO 

 

2.5.1. Colaboração com os colegas de trabalho (avalie a disponibilidade de colaborar com a 

equipe de trabalho) 

a. (  ) O servidor é prestativo, colaborando sempre com a equipe de trabalho. 

b. (  ) Colabora com o grupo de trabalho quando solicitado. 

c. (  ) Não demostra disponibilidade em colaborar com o grupo de trabalho. 

 

3. PARTICIPAÇÃO EXTRACLASSE 

 

3.1. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

 

3.1.1. Participação nas atividades educativas (avalie a participação nas atividades educativas da 

escola da comunidade e da Secretaria de Educação) 

a. (  ) Participa sempre nas diferentes ações educativas (cursos, reuniões de professores, de pais, 

festividades, planejamento), visando o melhor trabalho educativo. 

b. (  ) Participa da maioria das reuniões e eventos da educação. 

c. (  ) Não participa  das atividades educativas da comunidade escolar, local e municipal. 

 

4. DISCIPLINA E RESPONSABILIDADE 

 

4.1. IDONEIDADE MORAL E ÉTICA PROFISSIONAL 

 

4.1.1. Guarda sigilo quanto às informações da Instituição (avalie o comportamento do servidor 

quanto às informações confidenciais do seu trabalho, que lhe foram repassadas ou que teve 

acesso). 

a. (  ) O servidor mantém sempre em sigilo as informações do seu trabalho. 

b. (  ) O servidor geralmente guarda sigilo sobre as informações de seu trabalho. 
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c. (  ) O servidor já vazou informações confidenciais, não merecendo, portanto, confiança quanto 

a essa questão. 

 

4.1.2. Observância da hierarquia (avalie o grau em que o servidor observa a hierarquia funcional) 

a. (  )O servidor observa e cumpre a hierarquia funcional.  

b. (  )O servidor observa a hierarquia funcional, porém em algumas ocasiões atropela a delegação 

de competência a ele atribuída. 

c. (  )O servidor não observa, nem cumpre seu posicionamento hierárquico e seus limites de 

atribuições. 

 

4.2. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 

4.2.1. Ambiente de trabalho (avalie a forma como o servidor age e procura manter um bom clima 

de trabalho). 

a. (  )O servidor age mantendo um bom clima de trabalho. 

b. (  )O servidor mantém uma certa distância de seus colegas, mas respeita as diferenças 

individuais e coletivas. 

c. (  )O servidor não se integra ao grupo de trabalho e não os trata com  respeito e dignidade. 

 

4.2.2. Relacionamento com colegas de trabalho (avalie a maneira como o servidor se relaciona 

no ambiente de trabalho com Diretor, Secretaria de Educação, professores e pais). 

a. (  ) O servidor trata todos com educação, mostrando ser ponderado com as pessoas. 

b. (  ) O servidor demonstra educação, porém, às vezes, tem um temperamento explosivo. 

c. (  ) O servidor tem temperamento explosivo demonstrando ser impaciente. 

 

4.2.3. Relacionamento com os alunos (avalie a maneira como o servidor se relaciona com os 

alunos no ambiente de trabalho). 

a. (  ) O servidor estabelece diálogo e promove clima de cordialidade nas relações com os alunos 

no ambiente de trabalho. 

b. (  ) O servidor conversa,  mas é distante no relacionamento com os alunos. 

c. (  ) O servidor é autoritário e não se relaciona bem com os alunos. 

 

4.3. POSTURA PROFISSIONAL 

 

4.3.1. Receptividade à críticas (avalie o nível de receptividade do servidor à críticas). 

a. (  ) O servidor é receptivo à críticas, discute-as, analisa-as e adota aquelas que proporcionam 

melhoria à instituição e ao seu local de trabalho. 

b. (  ) O servidor houve as críticas, porém não as utiliza para progredir profissionalmente. 

c. (  ) O servidor não aceita ser criticado e se revolta quando isso ocorre. 

 

4.3.2. Capacidade de decidir e inovar (avalie a capacidade que o servidor possui para decidir e 

inovar diante de novas situações). 

a. (  ) Normalmente está à frente de novas situações, tomando decisões e resolvendo problemas 

b. (  ) Demonstra potencial para inovar e decidir, pondo em prática raramente. 

c. (  ) Não apresenta ideias e nem procura tomar a frente diante de novas situações. 

 

4.4. COMPROMETIMENTO, INTERESSE / INICIATIVA 

 

4.4.1. Responsabilidade com o trabalho (avalie o grau em que o servidor atende aos prazos e o 

nível de supervisão necessário). 
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a. (  ) Realiza todas as suas tarefas, cumprindo sempre os prazos determinados, dispensando 

supervisão. 

b. (  ) Necessita ser alertado quanto ao cumprimento de suas tarefas. 

c. (  ) Não cumpre os prazos determinados. 

 

4.4.2. Superação de dificuldades (avalie o grau em que o servidor busca aprimorar sua 

dificuldade profissional). 

a. (  ) Frequentemente. 

b. (  ) Raramente. 

c. (  ) Não busca a superação. 

 

4.5. ZELO POR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

4.5.1. Materiais de trabalho (avalie o grau de interesse e preocupação com a guarda e economia 

de material de trabalho por parte do servidor). 

a. (  ) O servidor tem um grande senso de responsabilidade, mostrando-se zeloso e procura 

economizar os materiais de trabalho. 

b. (  ) O servidor é responsável com o zelo de seus materiais, mas não prima pela economia dos 

mesmos. 

c. (  ) O servidor não é zeloso, nem econômico com os materiais da escola. 

 

4.5.2. Patrimônio Público (avalie em que nível o servidor contribui para a conservação do 

patrimônio público). 

a. (  ) O servidor demonstra interesse com o patrimônio público, utilizando-o de forma adequada, 

preocupando-se com sua manutenção e conservação. 

b. (  ) O servidor se utiliza do patrimônio público, sem no entanto se importar com a sua 

conservação. 

c. (  ) O servidor utiliza-se de forma inadequada dos bens públicos, provocando danos aos 

mesmos. 

 

5. APLICAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

  

5.1. PLANEJAMENTO DE ENSINO 
 

5.1.1. Elaboração e utilização de planejamento (avalie a elaboração e utilização de planejamento 

no ensino). 

a. (  ) O planejamento de ensino é elaborado de acordo com o Projeto Político Pedagógico da 

escola e a Proposta Pedagógica do Município e contribui para a construção e reconstrução do 

conhecimento. 

b. (  ) O planejamento é desvinculado do Projeto Político Pedagógico e da Proposta pedagógica  

do município. 

c. (  ) O professor não efetua planejamento pedagógico. 

 

5.2.  PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

5.2.1. Desempenho do professor (avalie o desempenho do professor em sala de aula). 

a. (  ) O professor elabora e desenvolve projetos criativos, dinâmicos e inovadores visando a 

garantia da aprendizagem para todos os seus alunos. 

b. (  ) O professor raramente utiliza estratégias diversificadas no ensino. 
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c. (  ) As atividades de aprendizagem têm pouca relação com a vivência dos alunos e não 

correspondendo à expectativa da comunidade escolar. 

 

5.3. MATERIAL DIDÁTICO –PEDAGÓGICO 

 

5.3.1. Produção e utilização de material didático-pedagógico. (Avalie a produção e utilização de 

material didático pedagógico e os recursos pedagógicos informatizados). 

a. (  ) O professor produz e utiliza material didático pedagógico e a tecnologia em favor do 

ensino. 

b. (  ) O professor não produz material didático-pedagógico, mas utiliza os materiais existentes 

na escola. 

c. (  ) O professor não produz e pouco utiliza material didático-pedagógico e tecnológico em 

favor do ensino. 

 

5.4. APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 

5.4.1. Qualidade da aprendizagem (a qualidade da aprendizagem dos alunos observada através 

do resultado da avaliação indica) 

a. (  ) A aprendizagem dos alunos é satisfatória. 

b. (  ) A aprendizagem dos alunos revela nível regular e precisa melhorar. 

c. (  ) A aprendizagem não atinge o mínimo esperado. 

 

5.4.2. Avaliação do processo ensino-aprendizagem (avalie o professor na sua forma de avaliar o 

processo de ensino-aprendizagem) 

a. (  ) O professor tem a avaliação como uma etapa importante do processo ensino-aprendizagem, 

por isso a realiza constantemente. 

b. (  ) O professor utiliza poucos instrumento diversificados  para efetuar avaliação. 

c. (  ) O professor tem a avaliação como um fim, e não como um meio para a retomada do ato de 

ensinar e aprender. 

 

5.4.3. Recuperação de estudos (avalie o comprometimento do professor com recuperação de 

estudos) 

a. (  ) O professor efetua recuperação paralela de estudos com todos os alunos, visando a 

promoção da aprendizagem. 

b. (  ) O professor faz recuperação, porem precisa do apoio da coordenação pedagógica, para 

apropriação da aprendizagem dos alunos. 

c. (  ) O professor oferece poucas atividades e momentos de recuperação paralela. 

 

Forquilhinha, ____de _____________ de 2022. 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO SERVIDOR 

AVALIADO 

ASSINATURA DO DIRETOR
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_________________________________ 

ASSINATURA DO COORDENADOR 

 

 

 

 

PARECER DA COMISSÃO 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL -  2022 

(AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL) 

 

 

NOME DO SERVIDOR: 

NOME DA DIRETORA DA ESCOLA:  

NOME DA COORDENADORA DA ESCOLA:  

OBS.: Assinale somente uma alternativa para cada item. 

 

1.ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

 

1.1. PRESENÇA AO TRABALHO 

 

1.1.1. Frequência ao local de trabalho (avalie o grau de frequência com que o servidor se faz 

presente ao local de trabalho). 

a. (  ) Não faltou ao trabalho até o presente momento. 

b. (  ) Raramente falta ao trabalho, porém justifica apresentando atestado médico. 

c. (  ) Falta  ao trabalho, porém não apresenta atestado médico. 

 

1.1.2. Permanência no local de trabalho (avalie o grau de permanência do servidor em seu local 

de trabalho). 

a. (  ) Não se ausenta do local de trabalho. 

b. (  ) Raramente se ausenta, porém  justifica. 

c. (  ) Ausenta-se com frequência do local de trabalho. 

 

1.2.PONTUALIDADE 

 

1.2.1.Observância de horário e comparecimentos (avalie a capacidade de cumprir horários ou 

compromissos rotineiros de seu trabalho). 

a. (  ) Não se atrasa. 

b. (  ) Raramente se atrasa na chegada ao trabalho ou algum compromisso, por motivo alheio a 

sua vontade. 

c. (  ) Quase sempre chega atrasado ao trabalho ou compromisso. 

 

2. EXPERIÊNCIA E DEDICAÇÃO AO SERVIÇO 
 

2.1. QUALIDADE DO TRABALHO 

 

2.1.1. Execução dos serviços que são da rotina do servidor (avalie a exatidão, ordem e o cuidado 

com que o servidor realiza seu trabalho). 

a. (  ) Os serviços executados demonstram responsabilidade, comprometimento, objetividade, 

denotando cuidado na sua realização. 

b. (  ) Raramente os serviços contém erros e o trabalho denota falta de cuidado, 

comprometimento e reponsabilidade. 

c. (  ) Os serviços contém erros, não havendo comprometimento, responsabilidade e cuidados. 

 

2.2. DOMÍNIO EM SUA ÁREA DE CONHECIMENTO 
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2.2.1. Conhecimento na área (avalie o conhecimento e o domínio do trabalho realizado). 

a. (  ) Domina os conhecimentos e desempenha bem sua função. 

b. (  ) Possui conhecimento na área, mas precisa melhorar. 

c. (  ) Possui conhecimento, mas não modifica sua prática. 

 

2.3. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL  

 

2.3.1. Aperfeiçoamento e atualização (avalie se o servidor aprimora e/ou atualiza seus 

conhecimentos considerando as oportunidades oferecidas pela Secretaria de Educação). 

a. (  ) Procura manter-se atualizado, aprimorando os  conhecimentos em sua área de atuação. 

b. (  ) Atualiza-se apenas para cumprir as exigências legais.  

c. (  ) A atualização do conhecimento não é procurada pelo servidor. 

 

2.4. COOPERAÇÃO 

 

2.4.1. Colaboração com os colegas de trabalho (avalie a disponibilidade de colaborar com a 

equipe de trabalho) 

a. (  ) O servidor é prestativo, colaborando sempre com a equipe de trabalho. 

b. (  ) Colabora com o grupo de trabalho quando solicitado. 

c. (  ) Não demostra disponibilidade em colaborar com o grupo de trabalho. 

 

3. PARTICIPAÇÃO EXTRACLASSE 

 

3.1 DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

 

3.1.1. Participação nas atividades educativas (avalie a participação nas atividades educativas da 

escola da comunidade e da Secretaria de Educação) 

a. (  ) Participa sempre nas diferentes ações educativas (cursos, reuniões de professores, de pais, 

festividades, planejamento), visando o melhor trabalho educativo. 

b. (  ) Participa da maioria das reuniões e eventos da educação. 

c. (  ) Não participa  das atividades educativas da comunidade escolar, local e municipal. 

 

4. DISCIPLINA E RESPONSABILIDADE 

 

4.1.IDONEIDADE MORAL E ÉTICA PROFISSIONAL 

 

4.1.1. Guarda sigilo quanto às informações da Instituição (avalie o comportamento do servidor 

quanto às informações confidenciais do seu trabalho, que lhe foram repassadas ou que teve 

acesso). 

a. (  ) O servidor mantém sempre em sigilo as informações do seu trabalho. 

b. (  ) O servidor geralmente guarda sigilo sobre as informações de seu trabalho. 

c. (  ) O servidor já vazou informações confidenciais, não merecendo, portanto, confiança quanto 

a essa questão. 

 

4.1.2. Observância da hierarquia (avalie o grau em que o servidor observa a hierarquia funcional) 

a. (  ) O servidor observa e cumpre a hierarquia funcional.  

b. (  ) O servidor observa a hierarquia funcional, porém em algumas ocasiões atropela a 

delegação de competência a ele atribuída. 
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c. (  ) O servidor não observa, nem cumpre seu posicionamento hierárquico e seus limites de 

atribuições. 

 

4.2. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 

4.2.1. Relacionamento com colegas de trabalho (avalie a forma como o servidor age e procura 

manter um bom clima de trabalho). 

a. (  ) O servidor age mantendo um bom clima de trabalho. 

b. (  ) O servidor mantém uma certa distância de seus colegas, mas respeita as diferenças 

individuais e coletivas. 

c. (  ) O servidor não se integra ao grupo de trabalho e não os trata com  respeito e dignidade. 

 

4.2.2. Ambiente de trabalho e comunidade escolar (avalie a maneira como o servidor se relaciona 

no ambiente de trabalho com Diretor, Secretaria de Educação, professores e pais). 

a. (  ) O servidor trata todos com educação, mostrando ser ponderado com as pessoas. 

b. (  ) O servidor demonstra educação, porém, às vezes, tem um temperamento explosivo. 

c. (  ) O servidor tem temperamento explosivo demonstrando ser impaciente. 

 

4.2.3. Relacionamento com as crianças (avalie a maneira como o servidor se relaciona com as 

crianças no ambiente de trabalho). 

a. (  ) O servidor estabelece diálogo e promove clima de cordialidade nas relações com as 

crianças no ambiente de trabalho 

b. (  ) O servidor conversa com as crianças, mas é distante no relacionamento com os mesmos. 

c. (  ) O servidor é autoritário e não se relaciona bem com as crianças. 

 

4.3. POSTURA PROFISSIONAL 

 

4.3.1. Receptividade à críticas (avalie o nível de receptividade do servidor à críticas). 

a. (  ) O servidor é receptivo à críticas, discute-as, analisa-as e adota aquelas que proporcionam 

melhoria à instituição e ao seu local de trabalho. 

b. (  ) O servidor houve as críticas, porém não as utiliza para progredir profissionalmente. 

c. (  ) O servidor não aceita ser criticado e se revolta quando isso ocorre. 

 

4.3.2. Capacidade de decidir e inovar (avalie a capacidade que o servidor possui para decidir e 

inovar diante de novas situações). 

a. (  ) Normalmente está à frente de novas situações, tomando decisões e resolvendo problemas. 

b. (  ) Às vezes demonstra potencial para inovar e decidir, pondo em prática raramente. 

c. (  ) Não apresenta ideias e nem procura tomar a frente diante de novas situações. 

 

4.4.COMPROMETIMENTO, INTERESSE / INICIATIVA 

 

4.4.1. Zelo e dedicação as suas atribuições (avalie em que nível o servidor exerce com zelo e 

dedicação as suas atribuições) 

a. (  ) Frequentemente. 

b. (  ) Raramente. 

c. (  ) Não zela. 
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4.4.2. Responsabilidade com o trabalho (avalie o grau em que o servidor atende aos prazos e o 

nível de supervisão necessário). 

a. (  ) Realiza todas as suas tarefas, cumprindo sempre os prazos determinados, dispensando 

supervisão. 

b. (  ) Necessita ser alertado quanto ao cumprimento de suas tarefas. 

c. (  ) Não cumpre os prazos determinados. 

 

4.4.3. Superação de dificuldades (avalie o grau em que o servidor busca aprimorar sua 

dificuldade profissional). 

a. (  ) Frequentemente. 

b. (  ) Raramente. 

c. (  ) Não busca a superação. 

 

4.5. ZELO POR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

4.5.1. Materiais de trabalho (avalie o grau de interesse e preocupação com a guarda e economia 

de material de trabalho por parte do servidor). 

a. (  ) O servidor tem um grande senso de responsabilidade, mostrando-se zeloso e procura 

economizar os materiais de trabalho. 

b. (  ) O servidor é responsável com o zelo de seus materiais, mas não prima pela economia dos 

mesmos. 

c. (  ) O servidor não é zeloso, nem econômico com os materiais da escola. 

 

4.5.2. Patrimônio Público (avalie em que nível o servidor contribui para a conservação do 

patrimônio público). 

a. (  ) O servidor demonstra interesse com o patrimônio público, utilizando-o de forma adequada, 

preocupando-se com sua manutenção e conservação. 

b. (  ) O servidor se utiliza do patrimônio público, sem no entanto se importar com a sua 

conservação. 

c. (  ) O servidor utiliza-se de forma inadequada dos bens públicos, provocando danos aos 

mesmos. 

 

5. ASPECTOS PEDAGÓGICO  

  

5.1. PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

5.1.1. Desempenho do auxiliar (avalie o desempenho na sua função). 

a. (  ) O auxiliar contribui dando sugestões criativas, dinâmicas e inovadoras, visando o pleno 

desenvolvimento das crianças. 

b. (  ) O auxiliar raramente utiliza estratégias diversificadas, contribuindo para o 

desenvolvimento das crianças. 

c. (  ) O auxiliar não contribui para o desenvolvimento das crianças. 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Participação e execução de planejamento de ensino (avalie a participação e execução nas 

atividades diárias). 

a. (  ) O auxiliar participa na elaboração do planejamento, dando sugestões e na execução das 

atividades . 

b. (  ) O auxiliar raramente dá sugestões para a elaboração e execução do planejamento. 

c. (  ) O auxiliar não participa da elaboração e nem execução do planejamento de ensino. 

 

5.1.3. Utilização de material didático-pedagógico. (Avalie a utilização de material didático 

pedagógico). 

a. (  ) O auxiliar utiliza material didático pedagógico em favor do ensino 

b. (  ) O auxiliar utiliza pouco os materiais existentes na escola em favor do ensino. 

c. (  ) O auxiliar não utiliza material didático-pedagógico em favor do ensino. 

 

5.1.4. Domínio da turma (avalie o domínio do auxiliar em relação a turma) 

a. (  ) O auxiliar desempenha domínio sobre a turma. 

b. (  ) O auxiliar demonstra insegurança ao exercer sua função.   

c. (  ) O auxiliar não tem domínio sobre a turma. 

 

5.1.5. Desenvolvimento integral da criança (avalie a contribuição do auxiliar para o 

desenvolvimento da criança em sua rotina diária).  

a. (  ) O auxiliar contribui para o desenvolvimento integral das crianças, demostrando afeto, 

segurança e respeito. 

b. (  ) O auxiliar raramente contribui para o desenvolvimento integral das crianças.   

c. (  ) O auxiliar não contribui para o desenvolvimento integral das crianças. 

 

Forquilhinha, ____de _____________ de 2022. 

 

 

  ____________________________________                     ___________________________ 

ASSINATURA DO SERVIDOR AVALIADO                  ASSINATURA DO DIRETOR          
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ASSINATURA DO COORDENADOR 
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