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IDENTIFICAÇÃO

NOME:________________________________________________________

MATRÍCULA:________________________________

CARGO:____________________________________

LOTAÇÃO: __________________________________  

CHEFIA IMEDIATA:___________________________
PERÍODO DA AVALIAÇÃO_______________________

AVALIADOR: (      )  SERVIDOR              (      )  CHEFIA

CONCEITUAÇÃO
Com base no quadro abaixo, preencha, para cada fator avaliado, o campo denominado CONCEITO, de acordo 


