
Prefeitura de São Luís
Secretaria Municipal de Educação

Comissão de Aplicação do Estatuto do Magistério – COAPEM

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL - PROFESSORES

MATRÍCULA:  
NOME:   

SETOR DE  EXERCÍCIO :  CARGO:  FUNÇÃO EXERCIDA: 

TURNO  [    ] MATUTINO       [   ] VESPERTINO     [   ] NOTURNO
ADMISSÃO: 

ESTA AVALIAÇÃO DEVE SER FEITA OBSERVANDO O AVALIADO COMO PROFISSIONAL, E SEU PREENCHIMENTO DEVE SER
MARCADO COM UM   “X”E SEM RASURAS.

INDICADORES [S] SIM, ATENDE PLENAMENTE [A] ÀS VEZES [N] NÃO ATENDE

ASSIDUIDADE
Considere  a  frequência  no  local  de  trabalho  e  a  pontualidade  quanto  aos  horários
estabelecidos para o cumprimento de suas funções. S A N

1.  É pontual, chegando e saindo sempre no horário previsto.

2.  Tem presença assídua no local de trabalho.

3. Tem frequência às reuniões e/ou eventos previamente marcados. 

4. Justifica seus atrasos e de forma comprobatória suas ausências.

DISCIPLINA
Considere a capacidade de cumprir  normas e regulamentos, bem como respeitar os
níveis hierárquicos, aceitando críticas construtivas. S A N

1. Mantém comportamento e aparência pessoal condizente com o ambiente de trabalho.

2. Demonstra zelo e segurança no exercício do cargo, fazendo o uso adequado de materiais/equipamentos.

3. Sabe fazer e receber críticas, aceitar mudanças/inovações, apresentando habilidade de relacionamento com os
colegas e superiores.

4. Tem ética profissional, evitando comentários comprometedores ou prejudiciais ao ambiente de trabalho e a imagem
dos demais profissionais.

INICIATIVA
Considere a capacidade de agir  adequadamente, independentemente de supervisão;
disponibilidade  em conhecer  o  trabalho  do  setor,  aperfeiçoá-lo  e  resolver  situações
inesperadas.

S A N

1. Procura conhecer as responsabilidades e atribuições do setor. 

2. É  criativo(a)  e  capaz  de  apresentar  sugestões  construtivas,  visando  melhoria  na  qualidade  dos   trabalhos
desempenhados.

3. Tem iniciativa no sentido de solucionar os problemas cotidianos.

4. Encaminha corretamente os assuntos que fogem ao seu poder de decisão.

PRODUTIVIDADE
Considere a quantidade e a qualidade dos trabalhos realizados, levando em consideração o
tempo gasto para executá-los, a complexidade dos mesmos e as condições em que são
desenvolvidos.

S A N

1. Cumpre satisfatoriamente as atividades planejadas no tempo previsto de execução.

2. É capaz de desenvolver trabalhos em equipe, tendo atitude cooperativa.

3. Tem a capacidade de se expressar de maneira clara e precisa, facilitando a mediação do conhecimento.
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4. Apresenta produtividade satisfatória, mesmo em situações excepcionais.

RESPONSABILIDADE
Considere o desempenho profissional com ênfase na capacidade de manter-se com
conduta ética no desempenho de suas obrigações e zelo pelo patrimônio público. S A N

1. Cumpre as legislações vigentes, as normas específicas do setor e assume as obrigações de trabalho.

2. Mostra-se compromissado com o seu trabalho, assumindo as responsabilidades que lhe são atribuídas, 
demonstrando cautela e prudência ao lidar com o público, enfrentando situações delicadas com sensibilidade.

3. Age com discrição no exercício do cargo, estabelecendo relações interpessoais positivas, demonstrando firmeza e
coerência nas atitudes.

4. Zela pelo patrimônio da instituição, evitando desperdício e gastos desnecessários.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Considere a participação em programas de capacitação afins com o exercício do cargo
oferecidos pela SEMED e/ou por outras Instituições. S A N

1.  Participa  de  formações  oferecidas  pela  SEMED  e/ou  outras  instituições  contribuindo  e  apresentando  sugestões  de
melhoria no desempenho do exercício do cargo. 

2. Troca experiência com os demais profissionais apresentando sugestões voltadas para o aprendizado coletivo.

3. Procura a coordenação pedagógica da escola para discutir dúvidas e apresentar sugestões de trabalhos e projetos que
possam melhorar a qualidade de aprendizagem dos alunos. 

4. Procura conhecer e participar dos trabalhos desenvolvidos pela escola e interessa-se em se manter informado das ações
em desenvolvimento pela SEMED.

I N F O R M A Ç Õ E S   A D I C I O N A I S

SÃO LUÍS, ________ / ________ / ________

ASSINATURA DO CHEFE IMEDIATO:

............................................................................................................................................

SÃO LUÍS, ________ / ________ / ________

ASSINATURA DO PROFISSIONAL AVALIADO:

............................................................................................................................................
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