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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - AMBIENTE DE TESTE 

REITORIA 
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO 

AREA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
  

AUTOAVALIAÇÃO - ESTÁGIO PROBATÓRIO (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

Processo: 23109.000245/2020-86 
Avaliado: USUARIO TESTE 2 SEI

Etapa avalia�va:    1ª (     )         2ª (     )         3ª (     )        

1 - Considerando o período compreendido entre ___/___/______ e ___/___/______ (consultar a comissão
de avaliação) marque a opção que melhor corresponda à sua percepção sobre o seu desempenho.

 Nunca Poucas
Vezes

Na maioria
das vezes Sempre

Não tenho
condições de
responder

1.1 Fui assíduo às aulas.      
1.2 Fui pontual às aulas.      
1.3 Tive disponibilidade para atendimento extraclasse aos
alunos.      

1.4 Exerci minhas atribuições dentro dos prazos previstos.      
1.5 Tratei com respeito os demais servidores docentes
desta ins�tuição.      

1.6 Tratei com respeito os servidores técnico-
administra�vos em educação desta ins�tuição.      

1.7 Tratei com respeito os discentes desta ins�tuição.      
1.8 Tratei com respeito os demais colaboradores desta
ins�tuição.      

1.9 Respeitei o patrimônio material sob a guarda desta
universidade e zelei por sua conservação.      

1.10 Tomei decisões em tempo oportuno nas situações
que assim requereram.      

2 - Subme� o(s) Plano(s) de trabalho à apreciação da assembléia departamental no prazo es�mado.

(    ) Sim             (    ) Não

Comentários:        

 

3 - Considerando as leis e normas que regem o serviço público, manifeste a sua percepção quanto ao seu
desempenho no que se refere à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

 

4 - Descreva e jus�fique os aspectos que interferiram posi�vamente no seu desempenho na ins�tuição no
período de avaliação em questão.

 

5 - Descreva e jus�fique os aspectos que interferiram nega�vamente no seu desempenho na ins�tuição no
período de avaliação em questão.
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6 - Apresente sugestões de medidas que a Ins�tuição possa tomar a fim de favorecer o seu desempenho.
(Opcional)

 

 

Ouro Preto-MG, 04 de novembro de 2020.

 

Assinatura do avaliado: (assinar eletronicamente no SEI).

 

Atenção docente em avaliação: Favor elaborar um relatório referente às a�vidades de ensino, pesquisa,
extensão e administra�vas, desenvolvidas durante o período avalia�vo em questão, e anexar a
documentação comprobatória. Modelo disponível no SEI. A comprovação deve ser apresentada
preferencialmente em arquivo único, no formato PDF, como documento externo.

Referência: Documento referente ao Processo nº 23109.000245/2020-86 SEI nº 0003515

R. Diogo de Vasconcelos, Nº 122 - Bairro PILAR Ouro Preto/MG, CEP 35400-000 
Telefone:   - www.ufop.br
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