
FICHA DE AVALIAÇÃO – PROPOSTA DE MELHORIA
1. Nome do Servidor: 
2. Proposta de Melhoria: 
3. Trata-se do atendimento ao disposto no Edital de Convocação nº 001/2019:

a) Texto  dissertativo  de  no  mínimo  2
laudas:

(  )SIM (  ) NÃO

b) Contempla  a  unidade  de  lotação  do
servidor?

(  )SIM (  ) NÃO

CRITÉRI
OS

I – DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA OU
MELHORIA:

a) descrição do problema ou melhoria
que requeira algum tipo de solução; 

b) onde e desde quando o problema
se  apresenta  ou  pode  haver
melhoria;

c) possíveis causas do problema que
se deseja solucionar ou aperfeiçoar; e

d)  opiniões  existentes  acerca  do
problema ou da melhoria sugerida;

(  ) Regular

1,0

(  ) Bom

1,5

(  ) Ótimo

2,0

II  –  EFEITOS  NEGATIVOS  DO
PROBLEMA  OU  GANHOS  COM  A
MELHORIA:

a)  descrição  das  repercussões  e  os
efeitos do problema ou da melhoria
sugerida; 

b)  prejuízos  atuais  causados  pelo
problema  ou  ganhos  com  a
implantação da melhoria; e

c) prejuízos futuros caso o problema
não  seja  solucionado  ou  ganhos
futuros  com  a  implantação  da
melhoria;

(  ) Regular

1,0

(  ) Bom

1,5

(  ) Ótimo

2,0

III  –  AÇÕES  PARA  SOLUÇÃO  DO
PROBLEMA  OU  IMPLANTAÇÃO  DA
MELHORIA:

a) descrição do que deverá ser feito
para solucionar o problema ou para
implantar a melhoria, citando papéis
dos  parceiros,  se  houver  e
prioridades; 

(  ) Regular

1,0

(  ) Bom

2,0

(  ) Ótimo

3,0

IV  –  BENEFÍCIOS  COM  A  SOLUÇÃO
DO PROBLEMA OU IMPLANTAÇÃO DA
MELHORIA:

Descrição de quais os ganhos com a
implantação da sugestão:

a)   para as pessoas;
b) para a unidade de trabalho;
c) para o órgão ou entidade, 

d) para o serviço público e outros.

(  ) Regular

1,0

(  ) Bom

2,0

(  ) Ótimo

3,0

Total de Pontos:
Avaliação Quantitativa: Nota máxima: 10,0 
                                             Nota mínima:   7,0
Comentário ou Sugestão:

5. Avaliadores:



6.  Assinatura do servidor: 7. Data:

______/________/2020


