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Quadro 2

Quadro 1

Capacidade de análise e interpretação

Adaptação e Melhoria contínua

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

contextos profissionais mantendo um desempenho eficiente?

2- Encara a diversidade de tarefas como uma oportunidade de

evolução e desenvolvimento profissional?

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

mantendo-se atualizado através da pesquisa de informação e de

ações de formação de reconhecido interesse para o serviço?

4- Possui os conhecimentos técnicos necessários às exigências do

posto de trabalho e aplica-os de forma adequada?

5- Reconhece e admite os seus pontos fracos, agindo no sentido da

sua correção?

1- Analisa de forma crítica e lógica a informação necessária à

realização da sua atividade ou como suporte à tomada de decisão?

2- Perante um problema analisa os dados, pondera as diversas

alternativas de resposta e propõe soluções em tempo considerado

útil?

3- Prepara-se antecipadamente quando tem que enfrentar situações

ou trabalhos de especial complexidade, procurando informação e

estudando os assuntos em causa?

4- Fundamenta ideias e pontos de vista com base em recolha de

informação?

5- Faz criticas de forma construtiva, por forma a apresentar

soluções exequivéis?
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Quadro 3

Liderança e coordenação

1- Respeita a sua posição e a dos outros na hierarquia da ASSP?

2- Assume a responsabilidade e objetivos exigentes?

3- Toma facilmente decisões e responde por elas?

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

cumprir as ordens das suas chefias?

1- Tem habitualmente uma postura proactiva e dinâmica,

respondendo aos pedidos e desafios profissionais?

Quadro 4

5- Promove, sempre que pertinente, o envolvimento dos

colaboradores nas tomadas de decisão?

5- Consegue ajudar de forma autónoma os colaboradores, quando

estes lhes surgem com questões?

Iniciativa e Autonomia

Soma (CXF):

Soma (CXF):

2- Concretiza de forma autónoma e diligente as atividades que lhe

são atribuídas?

3- Toma a iniciativa para a resolução de problemas que surgem no

âmbito da sua atividade?

4- Procura soluções alternativas para a resolução dos problemas

profissionais?
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5- Prioriza os interesses dos utentes / familiares / associados?

Quadro 6

Quadro 5

4- Estabelece uma relação empática com os utentes / familiares /

associados?

Orientação para os resultados

1- Identifica prioridades na sua ação, conseguindo, em regra,

centrar-se nas atividades de maior valor para o serviço?

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

distribuídos?

4- Implementa procedimentos, a nível da sua atividade individual,

no sentido da redução de desperdícios e gastos supérfluos?

5- Propõe medidas de racionalização, simplificação e

automatização de processos e procedimentos, com vista a

melhorar a produtividade e a reduzir os custos?

Relação com o utente / familiares / 

associados

1- Comunica de forma adequada com os utentes / familiares /

associados?

2- Promove as diligências necessárias para garantir o bem estar

dos utentes / familiares / associados?

3- Adequa os serviços que presta às necessidades e características

de cada utente / familiares / associados?

3- Gere adequadamente o tempo de trabalho, preocupando-se em

cumprir prazos estipulados para as

diferentes atividades?
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Autoavaliação Avaliação (F)
Coeficiente 

(C)

Cálculo 

(CXF)

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

0

35 0

0

35

Legenda:

5-

4-

3-

2-

1-

2- Respeita os deveres e direitos vigentes na ASSP?

Responsabilidade e compromisso com o 

serviço

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

com as regras jurídicas, éticas e deontológicas do serviço?

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

Quadro 7

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?

3- Cumpre o seu regime de horário de trabalho?

Desempenho Sempre Acima do Pretendido

Cálculo da Média Ponderada (MP)

Soma (CXF):

0,00

SOMA CAIXAS (C e F)

= =

O Avaliado                                                                               O Avaliador

_____________________________________                 _____________________________________

Desempenho Frequentemente Acima do Pretendido

Desempenho Pretendido

Desempenho Algumas vezes Abaixo do Pretendido

Desempenho Frequentemente Abaixo do Pretendido
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