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CORREGEDORIA-GERAL 

ANEXO I  

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR 

1. Este formulário deverá ser preenchido e assinado ao final,  pelo responsável pela avaliação e pelo 
próprio avaliando.  

2. Caso o servidor avaliando recuse assinar, tal informação deverá constar no campo observações. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 
Nome: 

  Local de trabalho: 

  Cargo: Período de Avaliação: ___/___/____ a ___/___/___ 

Chefia Imediata: Matrícula: 

 

  2. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO E UTILIZAÇÃO: 

 O formulário deverá ser preenchido pelo avaliador. 
 A avaliação deve ser pautada nos atos e/ou comportamentos relativos ao  avaliando, não,  em traços 

de personalidade,  empatias ou comentários de terceiros. 
 Para cada fator deve ser registrada uma pontuação segundo a escala apresentada.  
 As expressões, “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” e “insuficiente” são indicativos, apenas, dos 

caracteres afetos ao   desempenho funcional, a fim de balizar o avaliador quanto à esse ponto do 
procedimento avaliatório.  

 Os itens 4.1, 4.2,  4.3 e 4.6 devem ser creditados com 10 (dez) pontos diretamente, salvo se 
existir algum ato desabonador da conduta ali verificada, hipótese em que o avaliador concederá 
qualquer pontuação, a depender do evento registrado, fazendo constar a justificativa no campo 
“observações”.  

 Os textos apresentados no item 4 – AVALIAÇÃO, são resumos e/ou explicações do constante nos §§ 
3º ao 9º do art. 2º desta resolução. Assim, havendo dúvidas, ou se buscando maiores 
esclarecimentos, deve-se examinar os dispositivos atinentes ao assunto, constantes no corpo da 
resolução.  

 

3. ESCALAS DE AVALIAÇÃO ÓTIMO 
(10) 

BOM (8) REGULAR(6) RUIM (4)  INSUFICIENTE (2) 

 

4. AVALIAÇÃO  PONTOS

  4.1. IDONEIDADE MORAL (se não existir nenhum registro desabonador, deve-se conceder 10
pontos) 

 

  4.2. CONDUTA PROFISSIONAL COMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO (se não existir 
nenhum registro contrário, deve-se conceder 10 pontos) 

 

  4.3.  ASSIDUIDADE (se não existir nenhum registro desabonador, deve-se conceder 10
pontos) 

 

    PONTUAÇÃO OBTIDA: (máximo de pontos para o somatório dos quesitos acima: 30 
pontos) 

 

4.4. DISCIPLINA  

4.4.1. Atenção e observância  da legislação  de regência da Procuradoria-Geral do Estado, 
subordinação e respeito à hierarquia funcional  e atendimento às requisições e convocações 
afetas ao desempenho  do cargo. 

 

 4.4.2. Urbanidade, consideração e respeito no trato com os superiores, com os colegas de 
trabalhos, auxiliares, subordinados e o público atendido; espírito de equipe e disponibilidade 
para prestar auxílio aos colegas, subordinados e superiores no desempenho das atividades 
inerentes ao cargo. 
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PONTUAÇÃO OBTIDA NO QUESITO DISCIPLINA (máximo de pontos: 20 pontos)  

4.5. EFICIÊNCIA E DEDICAÇÃO NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. 

4.5.1. Aptidão relacionada aos pressupostos de iniciativa e de solução de problemas 
emergentes no exercício das funções; elaboração de teses novas a respeito de direito; 
obtenção de resultados expressivos ou fora do comum em processos judiciais nos quais tenha 
atuado diretamente. 

 

4.5.2. Produtividade e observância regular dos prazos legais e regimentais para elaboração de 
providências, peças processuais, despachos e pareceres em processos judiciais e 
administrativos; habilidade e desenvoltura na expressão oral e escrita; uso apropriado da 
linguagem técnico-jurídica. 

 

 4.5.3. Diligência, zelo e cuidado  no desempenho da função e na requisição de informações e 
documentos afetos aos atos que praticar no exercício do cargo;  

 

  4.5.4. Aperfeiçoamento profissional (este item valerá até 10 pontos, oportunidade em que, se,  
do somatório, houver valor superior, será desconsiderado o excedente).  

 4.5.4.1. Trabalhos e artigos científicos e  participação em palestras, cursos, congressos, 
seminários e eventos similares. 

 

4.5.4.2. Conclusão de pós-graduação lato sensu  ou obtenção de  título de mestre, doutor ou 
outro de grau superior. 

 

4.5.4.3. Participação em bancas de concursos e atuação como instrutor em curso afeto à 
administração pública (se referirão ao semestre em curso quando do início do evento) 

 

PONTUAÇÃO OBTIDA NO QUESITO EFICIÊNCIA E DEDICAÇÃO NO DESEMPENHO DAS 
FUNÇÕES: (máximo de pontos: 40 pontos)  

    4.6. OBSERVÂNCIA DOS DEVERES, PROIBIÇÕES E IMPEDIMENTOS INERENTES AO CARGO  

4.6.1. Observância das proibições e impedimentos inerentes ao cargo; violação afeta ao 
dever, que não tenha sido motivo de aferição noutro quesito, deverá ser lançada a nota no 
quesito em comento. 

 

PONTUAÇÃO OBTIDA NO QUESITO OBSERVÂNCIA DOS DEVERES, PROIBIÇÕES E 
IMPEDIMENTOS INERENTES AO CARGO: (máximo de pontos: 10 pontos) 

 

     5. SOMA DAS MÉDIAS OBTIDAS:  

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Data da avaliação: _____ /_____ /_____ 

 

___________________________________   ___________________________________  
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO              PROCURADOR  AVALIADO  
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ANEXO II 

RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO 

 

1. O relatório digitado ou em grafia legível, será redigido de forma livre, limitado em seu total ao número 
máximo de 03 (três) laudas, onde discorrerá sobre todos os assuntos que entender pertinentes.  

2.  Quando questionar ou pretender fundamentar determinado assunto, deverá, desde logo, promover a 
juntada dos documentos pertinentes.  

3. Salvo eventual impossibilidade, o Procurador deve juntar, para cada mês, um mínimo de 02 (dois) 
exemplares de manifestações  jurídicas por si elaboradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ______________________________________                Data da Avaliação: _____ /_____ /_____ 

                                   Procurador Avaliado  
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ANEXO III 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROCURADOR EM ESTÁGIO 

 

1. O relatório sucinto, digitado ou em grafia legível, será redigido de forma livre,  limitado, todavia ao número 
de linhas disponíveis abaixo, devendo ser subscrito pelo Procurador-Chefe responsável pela avaliação.  

2.   Caso entenda satisfatórios os registros assentados  no formulário de avaliação, o subscritor poderá 
limitar-se a fazer remissão sucinta dos assuntos ali tratados. 

3. Ao final do relatório, o Procurador-Chefe responsável pela avaliação, ou, conforme caso,  a Comissão de 
Acompanhamento de Estágio, se pronunciará, de modo objetivo, se considera o avaliando APTO ou 
INAPTO à confirmação no cargo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ______________________________________                Data da Avaliação: _____ /_____ /_____ 

              Procurador-Chefe 

 


