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FATOR CONCEITO EQ. NUM. DESCRIÇÃO 

1 A 1,2 

Apresenta algumas faltas ao trabalho e/ou ausenta-se durante o expediente, sem 
justificativa. 

1 B 2 Não apresenta faltas e nem ausenta-se durante o expediente. 

1 C 1,6 Raramente falta ao trabalho ou ausenta-se durante o expediente, sem justificativa. 

1 D 0,8 Falta e/ou ausenta-se constantemente ao trabalho. 

2 A 2 

Cumpre perfeitamente as orientações recebidas. Preocupa-se constantemente em 
agir de acordo com as normas disciplinares estabelecidas pela instituição. 

2 B 1,2 

É necessário verificar se cumpriu as ordens recebidas. Não dá importância às 
normas estabelecidas pela instituição, precisando ser constantemente chamado à 
atenção por falhas disciplinares. 

2 C 1,6 

Não causa problemas ao receber uma ordem e cumprir as solicitações que lhe são 
feitas. Cumpre as regras disciplinares da instituição. 

2 D 0,8 

Não gosta de receber ordens, mostrando-se descomprometido com o que lhe foi 
solicitado. É indisciplinado. 

3 A 1,2 
Eventualmente consegue resolver os problemas por si mesmo. Falta-lhe maior 
iniciativa. 

3 B 2 

Busca soluções por sua própria iniciativa. É capaz de avaliar bem as situações e 
tomar providências corretas, superando as expectativas e necessidades do setor. 

3 C 0,8 
Não apresenta nenhuma iniciativa quanto à resolução dos problemas que 
encontra. 

3 D 1,6 

Freqüentemente busca soluções para os problemas que encontra, e toma medidas 
adequadas de modo a atender as necessidades do setor. 

4.1 A 0,4 Apresenta volume de trabalho muito baixo, atrasando o serviço com freqüência. 

4.1 B 0,6 Apresenta volume de trabalho dentro dos limites mínimos, podendo render mais. 

4.1 C 1 
Executa o trabalho com o máximo de rapidez, superando em muito os padrões 
normais. 

4.1 D 0,8 
Apresenta volume de trabalho normal, esforçando-se para estar em dia com o 
mesmo. 

4.2 A 0,6 

Os trabalhos realizados nem sempre apresentam boa qualidade, necessitando 
constante orientação. 

4.2 B 1 Os trabalhos realizados são sempre de ótima qualidade, sob todos os aspectos. 

4.2 C 0,8 Os trabalhos realizados são de boa qualidade, podendo se confiar no que faz. 

4.2 D 0,4 

Os trabalhos realizados são de má qualidade, demonstrando deficiência e 
precariedade na sua execução. 

5.1 A 0,8 

Tem consciência da sua responsabilidade, não precisando ser lembrado das 
tarefas que lhe são confiadas. 

5.1 B 1 
Assume integralmente suas responsabilidades e desempenha perfeitamente suas 
tarefas. 

5.1 C 0,6 

Ocasionalmente leva seu trabalho a sério, precisando ser lembrado com frequência 
das tarefas a serem executadas. 

5.1 D 0,4 Mostra-se descomprometido com o trabalho que realiza. 

5.2 A 0,6 

Ocasionalmente zela pelos bens da instituição, nem sempre mantendo em 
condições de uso materiais e equipamentos. 

5.2 B 0,8 

É cuidadoso em relação aos bens da instituição, conservando em condição de uso 
materiais e equipamentos. 

5.2 C 0,4 

Geralmente é descuidado com os bens da instituição, implicando em danos aos 
materiais e equipamentos. 

5.2 D 1 

É extremamente cuidadoso com os bens da instituição, observando rigorosamente 
as condições de uso e conservação dos materiais e equipamentos. 
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