
 I - Disciplina no trabalho : Refere-se á organização das tarefas, considerando o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e o respeito à hierarquia;

 ( 1 ) Não segue as normas e ordens disciplinares colocando-se em situações fora das estabelecidas. Tenta dar um jeitinho de contorná-las para não ter de segui-las.
 ( 2 ) Aceita as normas e ordens disciplinares. No que diz respeito à hierarquia chega a avançar seus limites, criando até situações desagradáveis para colegas e/ou chefia.
 ( 4 ) Cumpre efetivamente as normas e ordens disciplinares. Suas ações são executadas conforme o estabelecido. Dispensa supervisão para executar uma ordem recebida.
 ( 3 ) Conhece e procura cumprir todas as normas e ordens disciplinares da melhor forma possível, não tendo gerado nenhum tipo de situação indesejada com suas atitudes.

II - Economia: Refere-se ao uso que faz de seus materiais e equipamentos, considerando o aproveitamento e conservação.

( 3 ) Usa e cuida dos equipamentos que estão sob a sua responsabilidade, aproveitando-os adequadamente.Tem zelo quanto aos materiais, preocupando-se em aproveita-los ao convenientemente, diminuindo assim seu consumo
( 4 ) Busca o seu aperfeiçoamento profissional para aproveitar ao máximo seus equipamentos e materiais. Preocupa-se com sua qualidade, estando atento para qualquer irregularidade que possa perceber e comunica a chefia. Mantém os cuidados
       de manutenção preventiva dos equipamentos na sua rotina de trabalho.
( 1 ) não demonstra cuidado com o uso e conservação de seus materiais e equipamentos. Precisa ser cobrado constantemente para a economia dos recursos disponíveis.
( 2 ) Tem cuidado com os equipamentos que estão sob a sua responsabilidade. Quanto aos materiais, sua utilização em algumas situações necessita de orientações.

 III - Respeito : Refere-se ao relacionamento no trabalho e atitude de tratar com urbanidade chefia, colegas e clientes.

 ( 2 ) Esforça-se para relacionar-se bem com as outras pessoas. Nos conflitos atribui aos outros as causas dos problemas.
 ( 3 ) Sente-se à vontade para participar de tarefas que envolvem outras pessoas, fazendo o possível para manter um bom relacionamento no trabalho. Respeita a hierarquia e, em condições normais, é capaz de separar os assuntos pessoais dos de trabalh
 ( 4 ) Mantém um relacionamento considerado adequado respeitando os limites profissionais e pessoais das chefias e colegas. Zela pelo bom relacionamento no ambiente de trabalho, servindo como mediador de situações entre colegas e/ou colegas e chefi
 ( 1 ) Não possui a habilidade de relacionar-se, o que já lhe ocasionou problemas com outras pessoas . Entende como pessoais às críticas que lhe são feitas no trabalho.

 IV - Responsabilidade : Refere-se à atitude de executar o que  lhe compete de forma correta, sem a nescessidade de supervisão constante

 ( 1 ) evita comprometer-se ou assumir sua responsabilidade. Quando cobrado tem sempre uma desculpa pronta, atribuindo a falha a uma causa ou pessoa.
 ( 3 ) Demonstra conhecimento de suas responsabilidades. Não precisa ser cobrado pela sua chefia para que cumpra os prazos e/ou padrões estabelecidos.
 ( 2 ) Algumas de suas atitudes no trabalho precisam ser acompanhadas para que se possa ter certeza de que entregará suas tarefas conforme estabelecido.
 ( 4 ) Compromete-se com seu trabalho sendo extremamente responsável pelo que faz. Está atento para todos os detalhes. Preocupa-se com o bom andamento dos serviços.

 V - Cooperação e Solidariedade : Refere-se à disponibilidade que apresenta para ajudar a chefia em situações de trabalho

 ( 1 ) Não se sabe se irá colaborar com o grupo ou com a chefia. Quando solicitado, se dispõe, mas não empenha-se como deveria, ocasionando sobrecarga para os outros prejudicando os resultados finais
 ( 4 ) Percebe a necessidade de sua colaboração. Não poupa esforços. Suas atitudes demonstram preocupação com o cumprimento dos objetivos, independentemente de estarem diretamente sob sua responsabilidade 
 ( 2 ) Colabora sem maior envolvimento e/ou comprometimento. Participa mas deixa claro que o problema não lhe diz respeito
 ( 3 ) Terminadas as suas tarefas dispõem-se a colaborar com colegas e chefia, objetivando o bom andamento dos trabalhos do grupo
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