UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, SOB A FORMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO PARA ENFERMEIROS, NOS MOLDESDE
RESIDÊNCIA.

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO MENSAL
Enfermeiro(a) Residente:________________________________________________________________________________________________________________
UTS: ________________________________________________________________
SETOR: ______________________________

Categoria:_________________________________

ANO:______________________________

MÊS:_____________________________

AVALIAÇÃO: CRITÉRIOS VIDE VERSO (Lançar valores numéricos com 1 casa após a vírgula)
AVALIAÇÃO
PADRÃO

DESEMPENHO

COMPORTAMENTO

NOTAS

Comentários do Preceptor/Coordenador:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Comentários de Enfermeiro Residente:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Assinatura do Preceptor/Coordenador: _____________________________________Assinatura Residente: _________________________________________
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9,0 até 10,0
Superou as expectativas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8,0 até 8,9
7,0 até 7,9
Atingiu plenamente os
Atingiu
objetivos
os objetivos mínimos

6,0 até 6,9
Atingiu de forma insuficiente
o objetivo

ABAIXO DE 5,9
Não atingiu o objetivo

REGULAR

RUIM

CONCEITOS
EXCELENTE

MUITO BOM

BOM

DESEMPENHO
ITEM

DESENVOLVIMENTO
NOTA
Planeja com habilidade as atividades assistenciais (10,0)
01
Planeja com clareza as atividades a serem realizadas durante o período de trabalho, sabendo priorizar e replanejar sempre que necessário, devido à intercorrências na unidade.
Desempenha com habilidade os cuidados de Enfermagem (10,0)
02
Apresenta domínio cognitivo-motor e habilidade técnica no desenvolvimento das ações de Enfermagem necessárias para sua atuação no setor, realizando-as com autonomia e
segurança.
Demonstra capacidade de organização (2,5)
03
Mantém o ambiente de trabalho e a unidade do paciente organizada, antes, durante e após a realização dasações de Enfermagem, fazendo os registros dessas ações de forma adequada.
Executa com habilidade as atividades gerenciais (2,5)
04
Executa com habilidade e iniciativa as atividades gerenciais (administrativas e assistenciais) sendo resolutivo nas diversas demandas que são características do trabalho.
Articula conhecimentos científicos com as ações do cuidar (10.0)
05
Demonstra articulação dos conhecimentos científicos em todas as situações práticas.
Apresenta clareza e fundamentação científica nos registros (10,0)
06
Registra suas atividades práticas com clareza, letra legível, de forma concisa e objetiva, utilizando terminologia e fundamentação científica.
Decide as condutas terapêuticas mais adequadas com evidências clínicas (5,0)
07
Apresenta habilidade em desempenhar os cuidados de enfermagem, articulando com o uso consciencioso, explícito e criteriosodas melhores evidências científicasdisponíveis para
fazer esse cuidado.
Estabelece prioridades nas suas atribuições (5,0)
08
Apresenta habilidade em estabelecer prioridades em suas atribuições, contribuindo para a organização do serviço.
Argumenta com clareza e objetivamente dentro de seu processo de trabalho (5,0)
09
Demonstra raciocínio claro e objetivo, articulando teoria e prática no processo de trabalho.
MÉDIA 60,0
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COMPORTAMENTAL
ITEM
01

DESENVOLVIMENTO
Apresenta comunicação efetiva (3,0)

NOTA

É capaz de comunicar-se de modo claro e linguajar adequado a situação, produzindo resultados consistentes.
Desenvolve atividades educativas (3,0)
02
Promove atividades educativas com os pacientes, familiares e/ou profissionais no que se refere a capacitação, atualização, treinamento ou aquisição de novas práticas.
Demonstra compromisso com o processo de trabalho (4,0)
03
Vincula-se com o serviço dentro do seu nível de resolutividade, apresentando o feedback de suas ações aos membros da equipe.
Coopera com a equipe (3,0)
04
Colabora espontaneamente, sendo proativo nas situações referentes aos processos de trabalho.
Apresenta assiduidade (3,0)
05
Apresenta frequência integral no setor de acordo com a escala de trabalho.
Apresenta pontualidade (3,0)
06
Cumpre o horário de entrada e saída no setor, bem como o horário de almoço de acordo com a escala de trabalho.
Cumprimento de prazos (3,0)
07
Realiza as atividades dentro dos prazos estabelecidos pela tutoria e preceptoria.
Apresenta vestuário de acordo com as Normas da Instituição (3,0)
08
Adequa-se plenamente as normas da instituição relacionadas ao vestuário.
Age de acordo com a NR32 (3,0)
09
Cumpre os requisitos preconizados pela NR32 no exercício das atividades.
Relacionamento com a equipe de saúde (3,0)
10
Interage com a equipe multiprofissional dentro do seu processo de trabalho de forma integrativa e a agregadora.
Relacionamento com pacientes e familiares (3,0)
11
Interage com pacientes e familiares demonstrando interesse e iniciativa, buscando resolutividade nas informações e orientações q respondam aos questionamentos.
Aceita críticas e sugestões (3,0)
12
Escuta, reflete e compreende críticas e sugestões com maturidade, levando em consideração os aspectos profissionais, e apresenta sugestões de melhoria para o que foi discutido.
Iniciativa de buscar conhecimento teórico para respaldar a sua prática (3,0)
13
Referencia aulas, eventos, artigos, livros, monografias, dissertações ou teses, entre outros trabalhos acadêmicos, para embasar sua prática.
MÉDIA (40,0)
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