
 

 

 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO 

(A ser preenchida pelo SUPERVISOR na EMPRESA) 
 
Estagiário: ________________________________________________ Código: ____________ 
Empresa: _____________________________________________________________________ 
Supervisor do Estágio: __________________________________________________________ 
 

a) O preenchimento da avaliação deverá ocorrer quando completados no mínimo 360 (trezentas e sessenta) horas de estágio; 
b) Classificar o desempenho do estagiário por fator, consultando a tabela abaixo como referência; 
c) Se pelas características das atividades desenvolvidas pelo estagiário alguns fatores não forem aplicáveis, escrever não avaliado na linha 

correspondente; 
d) Se julgar relevantes outros fatores além dos apresentados, incluir a descrição e a avaliação nas linhas em branco. 

FATORES Ótimo Bom Regular Insuficiente 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1. Responsabilidade. (Empenho no cumprimento de 
horários e tarefas assumidas, inspirando confiança no 
desempenho de suas atividades). 

           

2. Qualidade de trabalho. (Trabalho desenvolvido 
de acordo com os parâmetros de qualidade 
estabelecidos pela empresa). 

           

3. Zelo. (Cuidado dispensado no manuseio dos 
equipamentos, ferramentas, máquinas, instalações e 
outros materiais). 

           

4. Capacidade de relacionamento. (Capacidade de 
integrar-se ao grupo de trabalho, favorecendo um 
clima de solidariedade, colaboração, respeito e 
polidez). 

           

5. Planejamento/Organização. (Sistematização de 
meios para a realização das atividades).  

           
6. Aplicação de conhecimentos teóricos. 
(Capacidade de aplicar conhecimentos teóricos para 
um melhor desempenho em suas atividades). 

           

7. Criatividade. (Capacidade de criar gerando 
alternativas inovadoras no desenvolvimento das 
atividades). 

           

8. Iniciativa. (Capacidade de tomar decisões, 
respeitando a hierarquia, e de sugerir soluções aos 
problemas emergentes). 

           

9. Autodesenvolvimento. (Esforço e interesse 
demonstrados na aquisição de 
conhecimentos/habilidades por iniciativa própria, 
visando o aperfeiçoamento de seu desempenho). 

           

10. Autocrítica. (Capacidade de evidenciar suas  
dificuldades). 

           
11.            
12.            
13.            
SUBTOTAL             
TOTAL GERAL  
OBSERVAÇÕES:  
 
Data: ____/____/______                Data: ____/____/______ 
 
 
_________________________________                                            ______________________________ 
            Assinatura do Professor Orientador                                                                            Assinatura e carimbo do Supervisor 
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