
 
 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO – IAED  

 

COMISSÃO DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL - COMDEF 
 

Data:                   Auto avaliação. Data:                   Avaliação pela chefia imediata. Data:                   Avaliação pela Comdef. 

        

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1- Leia, por gentileza, cada quesito antes de fazer a avaliação; 

2- Após análise criteriosa e imparcial, proceda a avaliação assinalando a pontuação que mais fielmente traduz o 

desempenho do servidor que está sob sua subordinação no caso do chefe imediato, o mesmo se aplicando para 

o servidor em sua autoavaliação. Estejam cientes, chefe avaliador e servidor avaliado, que o resultado desta 

análise evidenciará o desempenho profissional do avaliado, estimulando o desempenho funcional que se deseja 

para a Administração Pública Municipal, sobretudo focado na prestação de serviço público com qualidade, 

eficiência e demais princípios e preceitos da gestão pública e da governança moderna. 

3- Seja o mais objetivo e imparcial possível em suas escolhas. 

4- Não rasure o formulário, pois poderá acarretar a anulação da avaliação. 

5- Não deixa nenhum fator/item sem resposta, e assinale apenas uma alternativa para cada item avaliado. 

6- Período considerado para avaliação:  

 

________/________/________ a ________/________/________ 

 

1- O IAED deverá ser protocolizado junto à Comdef até o dia:  

 

________/________/________. 

 
  01 IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

NOME: 

 

MATRÍCULA FUNCIONAL: 

 

CARGO/ESPECIALIDADE:
 

UNIDADE DE LOTAÇÃO/EXERCÍCIO: NOME DO CHEFE IMEDIATO: 

 

DATA DA POSSE/EXERCÍCIO/ADMISSÃO:  SECRETARIA VINCULADA: 

02 PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

 

      /       /                    A                  /       /       

03 IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR (CHEFE IMEDIATO) 

NOME: 

 

 

MATRÍCULA FUNCIONAL: 

 

 

CARGO: 

 

 

UNIDADE DE LOTAÇÃO/SECRETARIA VINCULADA: 

 

 

 

 



04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO – IAED  
Para cada um dos fatores avaliativos de desempenho abaixo especificados pontue APENAS UMA das alternativas (A, B, C ou D), atribuindo à 

pontuação correspondente, a alternativa escolhida que melhor descreva o desempenho do avaliado: 

✓(A, Grau 4 – Desempenho Excelente); ✓(B, Grau 3 – Desempenho Satisfatório); 

✓ (C, Grau 2 – Desempenho Regular); e ✓ (D, Grau 1 – Desempenho Insatisfatório): Legenda: G = Grau , P = Pontos e PE = Peso. 

FATOR AVALIATIVO DE 

DESEMPENHO – FAD  

ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU 

COMPORTAMENTO 

PONTOS FIXOS 

DE CADA GRAU 

 

PONTUAÇÃ

O DO 

SERVIDOR  

PONTUAÇÃ

O CHEFE 

IMEDIATO 

PONTUAÇÃO 

DA COMDEF 

FAD1– Conduta Ética, 

Probidade e 

Idoneidade Moral: 
Padrões de condutas 

éticas e morais. 

A) Dedica elevado comprometimento com padrões éticos, morais e de 

probidade, diligenciando-se em ações preventivas e de combate à 

corrupção e atuando com lisura e idoneidade moral no desempenho de suas 
atribuições. 

G4: P10 – PE1.20 

 

  

B) Dedica satisfatório comprometimento com padrões éticos, morais e de 

probidade, diligenciando-se em ações preventivas e de combate à 

corrupção e atuando com lisura e idoneidade moral no desempenho de suas 
atribuições.. 

G3: P7,5 – PE1.10 

 

  

C) Dedica moderado e regular comprometimento com padrões éticos, 

morais e de probidade, diligenciando-se, ainda que de forma contida, em 

ações preventivas e de combate à corrupção e atuando com lisura e 
idoneidade moral no desempenho de suas atribuições.. 

G2: P5 – PE0.80 

 

  

D) Não foca no comprometimento com padrões éticos, morais e de 

probidade, bem como se abstém de diligenciar-se em ações preventivas e 

de combate à corrupção e atuando com lisura e idoneidade moral no 
desempenho de suas atribuições. 

G1: P2,5 – PE0.75 

 

  

FAD2– Iniciativa: 

comportamento 

empreendedor no 
âmbito de atuação, 

buscando garantir a 

eficiência e eficácia na 
execução dos trabalhos. 

A) É seguro e dinâmico na forma como enfrenta e soluciona as situações 

simples e complexas da sua rotina de trabalho. Sempre apresenta ideias e 

soluções alternativas aos mais diversos problemas ou situações 
inesperadas. 

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Identifica e resolve com facilidade situações da rotina de seu trabalho, 

simples ou complexas. Frequentemente apresenta alternativas para 
solucionar problemas ou situações inesperadas. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Busca solucionar apenas situações simples da sua rotina de trabalho, 

dependendo de orientações de como enfrentar as situações mais 

complexas. Raramente apresenta alternativas para solucionar problemas ou 
situações inesperadas. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  

D) Apresenta dificuldade de resolver as situações simples da sua rotina de 

trabalho, dependendo constantemente de orientações para solucioná-las. 

Não apresenta alternativas para solucionar problemas ou situações 
inesperadas. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD3 – Criatividade: 

Capacidade de inovar   

A) Realiza suas atividades evidenciando alto grau de inovação, 

contribuindo para aprimoramento dos serviços; demonstra criatividade em 

todas as tarefas do setor e presta bons resultados na conclusão de suas 

tarefas.  

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Realiza suas atividades com grau de criatividade satisfatório. 

Demonstra conhecimentos no ato de criar desafios no âmbito do trabalho. 
G3: P7,5 – PE1.05 

 
  

C) Apresenta dificuldades na forma de inovar suas tarefas/atribuições.  G2: P5 – PE0.90     

D) Demonstra falta de capacidade e insegurança na forma de inovar as 

tarefas/atribuições. Demonstra desinteresse em criar atividades inovadoras.  
G1: P2,5 – PE0.85  

 
  

FAD4 – Eficiência e 

Produtividade: volume 

de trabalho executado 

em determinado espaço 

de tempo. 

A) Realiza suas atividades evidenciando alto grau de capacidade, 
contribuindo para o aprimoramento dos serviços; demonstra total 

conhecimento de todas as atividades exercidas no setor; presta informações 

de excelente qualidade a todo público interno e externo sobre assuntos 
relativos ao setor. 

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Realiza suas atividades com grau de capacidade satisfatório; demonstra 

conhecimento das atividades sob sua responsabilidade; tem bom 
conhecimento das atividades do setor e presta informações de boa 

qualidade ao público interno e externo sobre assuntos relativos ao setor. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Apresenta dificuldade na execução das tarefas; deixa a desejar quanto 

ao conhecimento teórico e prático das atividades sob sua responsabilidade 
ou outras inerentes ao setor; as vezes é inseguro ao dar informações ao 

público interno e externo dos assuntos relativos ao setor. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  



04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO – IAED  
Para cada um dos fatores avaliativos de desempenho abaixo especificados pontue APENAS UMA das alternativas (A, B, C ou D), atribuindo à 

pontuação correspondente, a alternativa escolhida que melhor descreva o desempenho do avaliado: 

✓(A, Grau 4 – Desempenho Excelente); ✓(B, Grau 3 – Desempenho Satisfatório); 

✓ (C, Grau 2 – Desempenho Regular); e ✓ (D, Grau 1 – Desempenho Insatisfatório): Legenda: G = Grau , P = Pontos e PE = Peso. 

FATOR AVALIATIVO DE 

DESEMPENHO – FAD  

ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU 

COMPORTAMENTO 

PONTOS FIXOS 

DE CADA GRAU 

 

PONTUAÇÃ

O DO 

SERVIDOR  

PONTUAÇÃ

O CHEFE 

IMEDIATO 

PONTUAÇÃO 

DA COMDEF 

D) Demonstra falta de capacidade técnica na execução das atividades; 

mostra-se desinteressado em aprender as atividades exercidas no setor; não 

detém conhecimento o suficiente para dar informações ao público interno e 
externo dos assuntos relativos ao setor. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD5– Trabalho em 

equipe: Habilidade 

para integrar-se com 
colegas, chefes ou 

terceiros 

A) Apresenta excelente capacidade de relacionamento e interação com a 

equipe, sempre mantendo um bom clima de trabalho. Não apresenta 
dificuldades de trabalho em equipe, agindo de forma a promover a 

melhoria do desempenho da equipe na busca de resultados comuns. 

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Apresenta boa capacidade de relacionamento e interação com a equipe, 
buscando manter um bom clima de trabalho. Aceita sugestões dos 

membros da equipe para diminuir suas dificuldades e busca agir de forma 

a promover a melhoria do desempenho da equipe na busca de resultados 

comuns. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Apresenta pouca capacidade de relacionamento e interação com a 

equipe, não se preocupando em manter um bom clima de trabalho. Às 

vezes aceita sugestões dos membros da equipe para diminuir suas 
dificuldades, quase nunca agindo de forma a promover a melhoria do 

desempenho da equipe na busca de resultados comuns. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  

D) Não tem capacidade de relacionamento e interação com a equipe, 

criando um clima desagradável de trabalho. Não aceita sugestões dos 
membros da equipe para diminuir suas dificuldades, não agindo de forma a 

promover a melhoria do desempenho da equipe na busca de resultados 

comuns. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD6 – 

Responsabilidade com 

o Trabalho: 

 Capacidade para 
direcionar suas 

atividades para o 

alcance dos resultados 
almejados pela 

Prefeitura. 

A) É extremamente habilidoso para organizar e dividir adequadamente seu 
tempo de trabalho, sempre cumprindo os prazos estabelecidos para a 

realização de suas atividades. 
G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Organiza e divide bem o seu tempo de trabalho, raramente 

descumprindo os prazos estabelecidos para a realização de suas atividades.  
G3: P7,5 – PE1.05 

 
  

C) Não tem grande habilidade para organizar e dividir adequadamente seu 

tempo de trabalho, descumprindo frequentemente os prazos estabelecidos 

para a realização de suas atividades. 
G2: P5 – PE0.90  

 

  

D) Não consegue organizar e dividir seu tempo de trabalho, descumprindo 

os prazos estabelecidos para a realização de suas atividades. 
G1: P2,5 – PE0.85  

 
  

FAD7– Zelo por 

veículos, máquinas, 

equipamentos e 

materiais de trabalho:  

Habilidade na utilização 

de equipamentos e 

materiais relacionados 
com a natureza de suas 

atividades. 

A) Demonstra zelo com o material de trabalho, preocupação com o bom 

uso e empenha-se com sua economia e conservação; é cuidadoso com 
informações sigilosas e com a imagem dos superiores hierárquicos; 

apresenta excelente resultado de trabalho, totalmente confiável; mostra 

capacidade de distinguir tarefas, priorizando a de maior urgência.  

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Utiliza adequadamente os equipamentos, materiais e outros bens a sua 
disposição; é cuidadoso com informações sigilosas; demonstra nível 

satisfatório de envolvimento e compromisso com seu trabalho, com os 

valores institucionais e com a imagem dos superiores hierárquicos; procura 
priorizar as tarefas de maior urgência. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Não demonstra preocupação com o uso dos equipamentos, materiais e 
outros bens; revela pouco comprometimento com seu trabalho e baixa 

preocupação com os valores institucionais, com informações sigilosas e 

com a imagem dos superiores hierárquicos; tem dificuldades de distinguir 
as prioridades em seu trabalho. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  



04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO – IAED  
Para cada um dos fatores avaliativos de desempenho abaixo especificados pontue APENAS UMA das alternativas (A, B, C ou D), atribuindo à 

pontuação correspondente, a alternativa escolhida que melhor descreva o desempenho do avaliado: 

✓(A, Grau 4 – Desempenho Excelente); ✓(B, Grau 3 – Desempenho Satisfatório); 

✓ (C, Grau 2 – Desempenho Regular); e ✓ (D, Grau 1 – Desempenho Insatisfatório): Legenda: G = Grau , P = Pontos e PE = Peso. 

FATOR AVALIATIVO DE 

DESEMPENHO – FAD  

ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU 

COMPORTAMENTO 

PONTOS FIXOS 

DE CADA GRAU 

 

PONTUAÇÃ

O DO 

SERVIDOR  

PONTUAÇÃ

O CHEFE 

IMEDIATO 

PONTUAÇÃO 

DA COMDEF 

D) É descuidado com o material de trabalho, causa danos e desperdício; 

divulga informações sigilosas; faz comentários pejorativos da instituição, 

dos superiores hierárquicos e dos colegas, comprometendo sua ética 
profissional; não passa confiabilidade no resultado de seu trabalho que 

deve ser sempre conferido; não sabe distinguir as prioridades em seu 

trabalho. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD8– Assiduidade: 

comparecimento regular 
e permanência no local 

de trabalho. 

A) Não falta e está sempre presente no local de trabalho para a realização 

das atividades. 
G4: P10 – PE1.15  

 
  

B) Quase nunca falta e é encontrado regularmente no local de trabalho 

para realização das atividades. 
G3: P7,5 – PE1.10 

 
  

C) Algumas vezes falta e se ausenta do local de trabalho, sem apresentar 
justificativa, dificultando a realização das atividades. 

G2: P5 – PE0.85 
 

  

D) Falta e ausenta-se constantemente do local de trabalho, sem apresentar 

justificativa, não sendo possível contar com sua contribuição para a 

realização das atividades. 

G1: P2,5 – PE0.80  

 

  

 FAD9– Pontualidade: 

observância do horário 

de trabalho e 

cumprimento da carga 
horária definida para o 

cargo ocupado. 

A) Cumpre rigorosamente o horário de trabalho e a carga horária definida 

para o cargo que ocupa. Não registra atrasos nem saídas antecipadas. G4: P10 – PE1.15  

 
  

B) Quase sempre cumpre o horário de trabalho e a carga horária definida 

para o cargo que ocupa. Registra alguns atrasos ou saídas antecipadas. 
G3: P7,5 – PE1.10 

 
  

C) Apresenta dificuldades para cumprir o horário de trabalho e a carga 
horária definida para o cargo que ocupa. Registra atrasos e saídas 

antecipadas com certa frequência. 

G2: P5 – PE0.85 

 

  

D) Descumpre constantemente o horário de trabalho e a carga horária 

definida para o cargo que ocupa. Quase sempre registra atrasos e saídas 
antecipadas. 

G1: P2,5 – PE0.80  

 
  

FAD10 – Foco e 

comprometimento 

com padrões de 

qualidade no 

atendimento ao 

usuário de serviço 

público 

plena observância ao 

Codusp 

 

A) Sempre atende aos usuários com urbanidade, respeito, acessibilidade e 
cortesia e dedica plena observância aos padrões de qualidade do Codusp  

G4: P10 – PE1.20 

 
  

B) Frequentemente atende aos usuários com urbanidade, respeito, 
acessibilidade e cortesia, e dedica média observância aos padrões de 

qualidade do Codusp 
G3: P7,5 – PE1.10 

 
  

C) Raramente atende aos usuários com urbanidade, respeito, acessibilidade 

e cortesia, e dedica regular observância aos padrões de qualidade do 
Codusp  

G2: P5 – PE0.80 

 
  

D) Nunca atende aos usuários com urbanidade, respeito, acessibilidade e 
cortesia, e não dedica observância aos padrões de qualidade do Codusp 

G1: P2,5 – PE0.75 
 

  

TOTAL DE PONTOS DA AVALIAÇÃO     

Em primeiro lugar, determina-se o número de pontos obtido pelo servidor em cada fator, multiplicando-se o 
peso correspondente ao grau para ele fixado pelo número de pontos correspondente ao grau atribuído ao 

servidor; 

Em seguida, determina-se o total de pontos do servidor, somando-se os pontos por ele obtidos em cada 

fator, sendo que haverá arredondamento par ao inteiro imediatamente inferior ou superior à fração menor ou 

maior do que 0,50, equivalendo-se o resultado ao Subtotal 1 (CF1), que poderá sofrer acréscimos ou 

decréscimos observadas as seguintes situações: 

Ao servidor que não tenha sofrido advertência ou outra penalidade disciplinar durante o período a que se 
refere a avaliação, serão atribuídos mais 3 (três) pontos, equivalendo-se ao Subtotal 2 (CF2); 

O servidor que tiver sofrido advertência ou outra penalidade disciplinar terá 3 (três) pontos subtraídos do 

total de pontos de sua avaliação de desempenho, equivalendo-se ao Subtotal 2 (CF2);  

Ao servidor que tiver participado com aproveitamento de seminários e/ou concluído, durante o período a 

que se refere a avaliação, curso de formação, aperfeiçoamento e/ou especialização, relacionado com sua 

área de atuação na Prefeitura serão atribuídos até o máximo de 5 (cinco) pontos não cumulativos, 

equivalendo-se ao Subtotal 3 (CF3) como especificado mais abaixo; 

 

 

  



 

05 EVENTO PONTUAÇÃO ADICIONAL (+) OU NEGATIVA (-) 

DISCIPLINA  

APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL  

 

CONCEITO FINAL DA AVALIAÇÃO – CF4  _____________________________________ 

 

 

06 

 

 

HOUVE O ATINGIMENTO DO DESEMPENHO MÍNIMO EXIGÍVEL? (PARA SER UTILIZADO NA TERCEIRA AVALIAÇÃO DO PERÍODO, ESPECIFICANDO AS NOTAS 

DAS DUAS PRIMEIRAS AVALIAÇÕES DO PERÍODO) 

 

(           ) SIM                      (              ) NÃO – NOTA 1:            NOTA 2:               NOTA 3:                    MÉDIA:  

 

07 

CONSIDERAÇÕES PELO CHEFE IMEDIATO E PELA COMDEF: 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

08 
 

 

 

APONTE OS PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E QUALIDADES QUE SE DESTACAM NO SERVIDOR AVALIADO TENDO EM VISTA OS FATORES 

AVALIATIVOS ACIMA: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

09 
 

 

 

 

 

 

APONTE OS PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS E DEFICIÊNCIAS QUE SE DESTACAM NO SERVIDOR AVALIADO TENDO EM VISTA OS FATORES 

AVALIATIVOS ACIMA E O QUE SUGEREM PARA SUPERÁ-LOS: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

10 

 

O servidor avaliado, declara, sob as penas da lei, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas. 
 
Assinatura do Servidor: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

11 

 

Assinatura do Chefe Avaliador: _________________________________________________________________________________________________ 

 

12 Homologação pela Comdef: 

 

________________________________           ________________________________            ________________________________          ________________________________ 

                   Membro                                                            Membro                                                             Membro                                                           Membro 

 

________________________________            ________________________________          ________________________________ 

             Membro                                                              Membro                                                          Membro 

 

 

 

 


