
11/4/2020 SEI/UFOP - 0003518 - Probatório docente: Instrumento para TAE

https://seiteste.ufop.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4438&infra_sistema=100… 1/2

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

REITORIA 
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO 

AREA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
  

AVALIAÇÃO PELOS PARES (TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS QUE ATUAM JUNTO AO AVALIADO) - ESTÁGIO
PROBATÓRIO (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

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

Nome do(a) servidor(a) avaliado(a): USUARIO TESTE 2 SEI
Nome do avaliador(a): 
 
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 desempenho do docente avaliado.

 

Nunca Poucas
vezes

Na
maioria
das vezes

Sempre Não
tenho
condições
de
responder

1.1 O professor é freqüente à Universidade      
1.2 Quando precisou faltar a algum compromisso referente
ao trabalho (nos quais você estava envolvido) o professor
avisou antecipadamente ou jus�ficou a ausência.

     

1.3 Percebi que o professor buscava solucionar ou ajudar
na solução dos problemas do setor de trabalho dele na
Universidade.

     

1.4 O professor respeitou o patrimônio material sob a
guarda desta universidade e zelou por sua conservação.         

1.5 O professor tratou com respeito os demais servidores
docentes desta ins�tuição.            

1.6 O professor tratou com respeito os demais servidores
técnico-administra�vos em educação desta ins�tuição.      

1.7 O professor tratou com respeito os discentes desta
ins�tuição      

1.8 O professor tratou com respeito os demais
colaboradores desta ins�tuição.      

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

 

3 - Espaço reservado para comentários, observações, crí�cas ou sugestões quanto ao desempenho do avaliado
(Opcional)

 

Ouro Preto, 04 de novembro de 2020.
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Assinatura do avaliador (assinar eletronicamente no SEI)

Referência: Documento referente ao Processo nº 23109.000245/2020-86 SEI nº 0003518

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