
 VI - Qualidade e Atenção : Refere-se a atenção do servidor ao serviço, caracterizando-se pela execução correta das tarefas

 ( 2 ) Segue somente o que lhe é pedido, não se preocupa em saber sobre o que faz. Quando erra, corrige-se e evita os mesmos erros
 ( 3 ) Seu trabalho está dentro dos padrões exigidos. Interessa-se em aprender sobre seu serviço, seja participando de treinamento ou em instruções que lhe são transmitidas
 ( 1 ) Embora faça o que lhe é pedido, peca pelos resultados finais. Seu trabalho apresenta falhas características de falta de atenção. Quando cobrado não demonstra muito interesse em aprimorar-se, e ocasionalmente repete os erros
 ( 4 ) Executa seu trabalho com perfeição quando trata-se de qualidade. Enfrenta novas tarefas como um desafio, tendo a iniciativa de buscar informações, conhecimentos necessários para executá-las

 VII - Flexibilidade : Refere-se a capacidade do servidor de adaptar-se a novos métodos e a atender solicitações de trabalho que foge da rotina, mas que lhe são próprias

 ( 3 ) Reage adequadamente acatando as ordens ou assimilando os novos métodos. Adapta-se bem às modificações
 ( 2 ) Precisa ser convencido de que os novos métodos ou ordens de serviços, fazem parte de suas atribuições, é lento para adequar-se às modificações propostas ou para executar uma nova tarefa
 ( 4 ) Acata as ordens e assimila perfeitamente os novos métodos, preocupando-se em questionar dentro das formas previstas, as novidades a fim de melhor compreende-las e aplicá-las no seu dia a dia
 ( 1 ) Não aceita métodos e ordens de serviço que sejam diferentes das de costume, que afetem a sua rotina normal de trabalho. Precisa ser acompanhado para seguí-las

 VIII- Iniciativa : Refere-se a atitude de agir dentro dos limites de atuação no trabalho

 ( 2 ) Tem a iniciativa de resolver os casos e/ou tarefas mais rotineiras
 ( 3 ) Atua resolvendo e encaminhando os casos rotineiros ou não. Toma as decisões dentro dos seus limites, não comprometendo o andamento do trabalho, nem gerando constrangimento entre colegas e chefias
 ( 4 ) Toma as atitudes cabíveis mesmo frente às situações mais complexas e distintas de sua rotina. Preocupa-se com o bom andamento dos serviços de sua "seção", apresentando-se disponível para colaborar com a chefia e colegas
 ( 1 ) Não resolve os casos que não se enquadrem na mais absoluta rotina de seu trabalho, e mesmo nestes, precisa ser cobrado pela chefia e/ou ajudado pelos colegas

 IX - Produtividade : Refere-se ao volume de trabalho executado dentro dos padrões exigidos em determinado espaço de tempo

 ( 3 ) Tem um nível de produtividade dentro dos padrões. Empenha-se para melhorar o volume executado, contornando as dificuldades que lhe são impostas no dia-a-dia
 ( 4 ) Utiliza toda a sua capacidade e recursos materiais disponíveis, sendo altamente produtivo, mesmo em situações de aumento de demanda de serviços
 ( 2 ) A quantidade do trabalho é apenas adequada nas situações em que a necessidade de serviços é menor. Se há aumento neste volume, não consegue cumprir o que dele se espera
 ( 1 ) Sua produtividade varia. Em algumas situações, precisa ser acompanhado e lembrado quanto aos prazos

 X - Interesse : Refere-se a atitude de buscar as informações necessárias para execução do seu trabalho, bem como a atenção e ao cumprimento das informações recebidas

 ( 4 ) Chama a responsabilidade para si. Busca solucionar os casos que surgem no trabalho. Não só aplica as soluções que lhe são apresentadas, como busca alternativas a fim de cumprir suas obrigações da melhor maneira possível.
 ( 2 ) Faz somente o que lhe pedem, tendo o conhecimento necessário para isso, porém tende a acomodar-se, afinal "sempre foi feito assim". Tem dificuldade em aceitar novos métodos e soluções sem sequer testá-los
 ( 3 ) Percebe as situações rotineiras de trabalho, sem que lhe seja preciso cobrar. Aplica as soluções que lhe são apresentadas
 ( 1 ) Espera que lhe digam o que é preciso ser feito, mesmo nas situações rotineiras. Caracteriza-se por "estar sempre esperando alguém mandar". Não se preocupa com os resultados. " Se não der certo, faz novamente, se não terminar hoje acaba amanh
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