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FORMULÁRIO PARA O PROCESSO DE PROGRESSÃO POR EXCELÊNCIA DE DESEMPENHO 
(HORIZONTAL) 
 
Marque a opção que melhor define seu comportamento / postura / desempenho para 
cada item abaixo, considerando a escala de 1 a 5, sendo: 
“1 - Discordo Totalmente” e  “5 - Concordo Totalmente”. 
 
As questões 6, 12, 16, 17 e 18 são abertas para que você possa relatar as situações que 
vivenciou e que sejam condizentes com o solicitado. 
 

ITENS 1 2 3 4 5 

1. Compareço regularmente ao trabalho.      

2. Permaneço no local usual de trabalho durante o expediente.      

3. Sou pontual em meu trabalho nos horários de entrada e saída.      

4. Cumpro prazos na execução e entrega das atividades.      

5. Cumpro minhas obrigações respeitando as normas internas de acordo com 
as regulamentações e princípios éticos. 

     

6. Comente sobre situações e ações que validem suas respostas nas questões 1 a 5. 
 

7. Soluciono problemas e dúvidas do cotidiano e encaminho corretamente os 
assuntos que fogem da minha alçada decisória. 

     

8. Utilizo os recursos de trabalho disponíveis dentro da minha melhor 
capacidade, seguindo orientações técnicas. 

     

9. Cumpro com eficiência as tarefas designadas por minha chefia imediata.      

10. Busco solucionar as dificuldades de trabalho, destacando-me no 
cumprimento das atividades. 

     

11. Cumpro as tarefas segundo as prioridades e aproveito o tempo livre para 
adiantar outras atividades ou para cooperar com a equipe. 

     

12. Comente sobre situações e ações que validem suas respostas nas questões 7 a 11. 
 

13. Coloco-me à disposição da minha chefia imediata, espontaneamente, para 
realizar novas tarefas e auxiliar os colegas. 

     

14. Sou cordial e solícito com as pessoas de diversos níveis hierárquicos e 
culturais, atendendo bem a todos. 

     

15. Recebo bem críticas relacionadas ao trabalho, implantando rapidamente 
as sugestões e recomendações recebidas. 

     

16. Comente sobre situações e ações que validem suas respostas nas questões 13 a 15. 
 

17. Comente como foram suas atividades durante o período de pandemia, considerando a 
infraestrutura, rotina de trabalho, demandas solicitadas pela chefia e seus resultados 
nesse período. 
 

18. Considerando os últimos 5 anos, comente brevemente as razões que fundamentam 
seu pedido de progressão por excelência no desempenho. 
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Declaro para devidos fins que as informações e relatos aqui apresentados, são 
verdadeiros, assim como os demais documentos apresentados. 


