
Pode usar o verso desta, se precisar... 

FOLHA DE AVALIAÇÃO PARA CANDIDATOS  
Seminário Batista Regular do Sul 

 
OBS.   Preencher duas vias: uma pelo Pastor  

                                                   e a outra por outro líder da Igreja.  
      

Avaliação feita por:_____________________________________________Liderança:________________ 
Nome do Candidato:____________________________________________Data:_______/______/______ 

 
AVALIAÇÃO: Use número 1 a 5 

(1 - Inaceitável / 2 - Fraco / 3 - Normal / 4 - Bom / 5 - Excelente) 
 

ATITUDE  E COMPORTAMENTO PESSOAL 
 1.  É otimista.  
 2.  Tem atittude de prontidão e cooperação nas aulas e atividades.  
 3.  Tem saúde, disposição e persistência.  
 4.  Mantém auto-controle em hora de stress.  
 5.  Tem bom e calmo discernimento.  
 6.  Tem boa e modesta aparência.  
 7.  Tem hábitos pessoais irrepreensíveis.  
 8.  É correto em dar fatos e detalhes sobre uma situação ou acontecimento.  
 9.  É franco.  
10. É pontual.  
11. Mostra gratidão e contentamento.  
12. Brinca, mas não de modo exagerado.  
13. Tem espírito de bom humor.  
14. Utiliza bem o seu tempo.  
15. É organizado.  
 

ATITUDE  E COMPORTAMENTO PARA COM OS OUTROS 
16. Mostra preferência para com os outros.  
17. Aceita sugestões de outros.  
18. É tolerante para com as fraquezas dos outros, podendo sempre perdoar.  
19. Aceita correção de colegas sem sentir-se ofendido.   
20. Usa delicadeza no trato, nas ações e nas palavras.  
21. Tem a confiança e o respeito de seus colegas.  
22. Tem espírito crítico construtivo.  
23. Comunica, sem monopolizar a conversa.  
24. Sabe o limite de sua autoridade.  
25. Procura ajuda competente quando necessário.  
26. Manifesta prudência ao sexo oposto.  
27. Evita presunção no uso do tempo ou bens de outros.  
 

ATITUDE  E COMPORTAMENTO NO TRABALHO 
28. Valoriza a Palavra de Deus.  
29. Valoriza a oração.  
30. Respeita autoridade.  
31. Fala com voz forte e com segurança.  
32. Tem ordem e lógica ao apresentar suas idéias.  
33. Considera a situação antes de tomar uma decisão.  
34. Decide com firmeza e rapidez quando necessário.  
35. Mostra amor de persistência no trabalho.  
36. Planeja bem e de antemão o seu trabalho, sem procrastinação.  
37. Termina o trabalho que começa.  
38. Adapta-se facilmente às mudanças de condições no trabalho.  
39. Aceita decisões contrárias sem sofismo e sem fazer trocadilhas.  
40. Enfrenta trabalho físico (construção, etc.) com entusiasmo e dedicação.  

 
 

Comentários 


