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Conhecimentos especializados e experiência

Adaptação e Melhoria contínua

1- Reage de forma positiva às mudanças, adaptando-se a novos

contextos profissionais mantendo um desempenho eficiente?

2- Compreende a variedade de tarefas como uma oportunidade de

evolução e desenvolvimento profissional?

3- Preocupa-se em aumentar os seus conhecimentos e experiência,

mantendo-se atualizado através da pesquisa de informação e de

ações de formação de importante interesse para o serviço?

4- Reconhece e admite os seus pontos fracos, agindo de forma a

corrigi-los?

5- Sempre que é chamado à atenção pelo seu superior, percebe o

que correu mal e tenta proceder de forma correcta daí em diante?

1- Possui os conhecimentos técnicos necessários às exigências do

posto de trabalho e aplica-os de forma correcta?

2- Age de forma responsável, prevenindo acidentes?

3- Utiliza, na sua prática profissional, os materiais disponíveis

com vista à realização de um trabalho de melhor qualidade?

4- Sempre que verifica que há falta de material comunica ao seu

superior?

5- Efetua propostas de formação à sua chefia de forma a atualizar

e/ou melhorar os seus conhecimentos?

Quadro 1

Quadro 2
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2- Toma a iniciativa para solucionar os problemas que surgem no

âmbito do seu serviço?

3- Procura a resolução dos problemas profissionais?

4- Considera que encontra as soluções adequadas para os

problemas que vão acontecendo ao

longo do dia?

5- Depois de solucionados os problemas do dia, compartilha com

a sua chefia os problemas e soluções que surgiram ao longo do

dia?

Iniciativa e Autonomia

1- Tem habitualmente uma postura proactiva e dinâmica,

respondendo aos pedidos e desafios profissionais?

Orientação para os resultados

1- Por norma, quando faz uma avaliação das prioridades escolhe

as de maior valor para o serviço?

2- Realiza com empenho e rigor as tarefas ou projetos que lhe são

distribuídos?

3- Gere adequadamente o seu período laboral, preocupando-se em

cumprir os prazos estipulados para as diferentes atividades?

4- Ao longo do seu trabalho consegue fazer uma boa gestão dos

materiais, no sentido da redução de desperdícios e gastos

supérfluos?

5- Consegue utilizar os materiais e equipamentos necessários às

suas tarefas de forma a zelar pela manutenção dos mesmos e

respeitando as condições de higiene e segurança?

Quadro 4
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3- Se necessário, adequa os serviços que presta às necessidades e

solicitações do Associado?

5- Zela pela boa imagem da ASSP, dentro e fora da mesma?

Quadro 6

Quadro 5

Relação com o Associado

1- Conhece e é capaz de prestar informações adequadas sobre os

assuntos que lhe são atribuidos aos Associados da ASSP?

2- Responde correta e prontamente aos Associados?

4- Consegue manter uma relação cordial com os Associados?

5- Prioriza os interesses dos Associados?

Responsabilidade e Compromisso com o 

serviço
1- Reconhece o seu papel na sequência da missão e realização dos

objetivos do serviço e responde às solicitações que, no âmbito do

seu posto de trabalho, lhe são colocadas?

2- Respeita os deveres e direitos vigentes na ASSP?

3- Cumpre o seu horário de trabalho?

4- Trata a informação confidencial a que tem acesso, de acordo

com as regras jurídicas, éticas e deontológicas do serviço?
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0
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Legenda:

5-

4-

3-

2-

1-

Desempenho Frequentemente Acima do Pretendido

Desempenho Pretendido

Desempenho Algumas vezes Abaixo do Pretendido

Desempenho Frequentemente Abaixo do Pretendido

Desempenho Sempre Acima do Pretendido

Cálculo da Média Ponderada (MP)

Soma (CXF):

0,00

SOMA CAIXAS (C e F)

= =

2- Tem habitualmente um papel ativo e cooperante nas equipas e

grupos de trabalho em que participa?

Trabalho de equipa e cooperação

Quadro 7

O Avaliado                                                                               O Avaliador

_____________________________________                 _____________________________________

3- Aceita as críticas e contrariedades profissionais?

4- Partilha informações e conhecimentos com os colegas e

disponibiliza-se para os apoiar quando solicitado?

5- Compreende as dificuldades dos seus colegas agindo de forma

a minimizá-las?

1- Integra-se bem em equipas polivalentes e/ou com a hierarquia a

nível local e nacional?
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