
 
 

 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

PERÍODO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA – 90 DIAS 

 

 

 

 

Trabalhador:_______________________________________________________ 

Cartão Ponto:_________________    -  Data de admissão:________________     

Unidade: 

 (       ) SEDE            (       ) SAMU  (       ) UPA   

(       ) AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES  (       ) CLISAM 

 (       ) Hospital – especificar o setor que está lotado:_______________ 

 

Pólo:   

(       ) Sapucaia do Sul   (       ) Lajeado 

(       ) Pelotas   (       ) Tramandaí   

(       ) Viamão   

 

 

À seguir, planilha para organização do Plano de Desenvolvimento, que não precisa constar, 

necessariamente, todos os itens.  

Importante constar, nos itens que fizerem parte do Plano de Desenvolvimento: proposta, 

responsáveis pelo acompanhamento e prazos.  

  



 
 

 

CATEGORIA:  
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO TRABALHO 

SUBCATEGORIA AVALIAÇÃO 
(A, B, C OU D) 

PONTOS A DESENVOLVER 
METAS 

Consegue desenvolver as 
atividades com qualidade e 
precisão e de acordo com as 
normas e padrões exigidos 
pela Fundação. 

  

Mostra-se atualizado no 
desempenho de suas 
funções e com o objetivo de 
qualificar seu trabalho. 

  

Consegue fazer boa gestão 
do tempo, desenvolver as 
atividades em tempo 
adequado e cumprir os 
prazos acordados. 

  

Apresenta empatia, boa 
comunicação e postura 
adequada na relação direta 
com os usuários de seus 
serviços.  

  

Redige e registra de maneira 
atenciosa e organizada as 
informações pertinentes ao 
trabalho. 

  

Desenvolve as atividades 
observando princípios como 
humanização, democracia, 
tolerância, combate à 
discriminação, ética, sigilo e 
postura profissional 

  

 

 

 

 

  



 
 

 

CATEGORIA:  
RELAÇÕES E CAPACIDADES IMPORTANTES PARA GESTÃO DO PROCESSO DE TRABALHO 

SUBCATEGORIA AVALIAÇÃO 
(A, B, C OU D) 

PONTOS A DESENVOLVER 
METAS 

Possui boa capacidade de 
articulação e negociação, faz 
sugestões e demonstra 
iniciativa na busca de 
soluções para dificuldades 
ou problemas que surgem 
no trabalho e serviço. 

  

Aceita e responde bem às 
críticas, sugestões e 
solicitações com capacidade 
de modificar o trabalho e as 
atitudes. 

  

Apresenta atitude 
compromissada, disponível, 
interessada e colaborativa 
para trabalhar em equipe e 
consegue estabelecer boa 
relação de trabalho com os 
colegas. 

  

Estabelece adequada relação 
com a chefia e as normas e 
processos 
hierárquicos/organizacionais. 

  

Possui adequado controle 
em situações limite, de 
conflito e emergenciais (em 
casos de haver tal situação) 

  

 

  



 
 

 

 

CATEGORIA:  
COMPROMISSO INSTITUCIONAL 

SUBCATEGORIA AVALIAÇÃO 
(A, B, C OU D) 

PONTOS A DESENVOLVER 
METAS 

Cumpre as normas de 
segurança do trabalho e 
de prevenção de 
acidentes, incluindo o uso 
de EPI quando necessário.  

  

Está integrado, se mostra 
presente e tem 
participado 
adequadamente das 
atividades e dinâmicas do 
trabalho. 

  

Zela por instalações, 
equipamentos e materiais 
e faz uso eficiente e 
racional destes na 
realização do trabalho. 

  

Mantém o ambiente de 
trabalho organizado, 
funcional e limpo. 

  

Mantém aparência 
pessoal adequada ao 
ambiente de trabalho. 
 

  

 

 

  



 
 

 

       Observação: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Data: _____ / ______ / ______ 

Assinatura dos responsáveis pela emissão desse plano: 

___________________________   ___________________________ 

Trabalhador      Supervisor/Chefia 

 

___________________________ 
Supervisor/Chefia 


