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Imprimir a Matéria

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA 

SECRETARIA DE GOVERNO 
DECRETO Nº 193/2016

SÚMULA:  Regulamenta  a  Avaliação  Especial  de
Desempenho para servidores em Estágio Probatório de
que trata a Lei nº 1.342/2012 e Lei nº 1.344/2012

 
O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CONTENDA,  Estado  do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 70, inciso
IV  da  Lei  Orgânica  do Município,  artigo  41  da  Constituição  Federal
alterado  pelo  artigo  6º  da  Emenda  Constitucional  nº  19/1998  e  Lei
Municipal nº 1.342/2012 e Lei Municipal nº 1.344/2012,
DECRETA
 
CAPÍTULO I
DA  AVALIAÇÃO  ESPECIAL  DE  DESEMPENHO  PARA
SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO
 
SEÇÃO I
DAS NORMAS GERAIS
Art.  1º.  A  Avaliação  Especial  de  Desempenho  para  Servidores  em
Estágio Probatório, de que trata a Lei nº 1.342 de 04 de abril de 2012 e
Lei  nº1.344  de  19  de  abril  de  2012,  fica  regulamentada  pelos
dispositivos constantes neste decreto.
Art.  2º.  Os  servidores  públicos  municipais  concursados  e  nomeados
para cargo de provimento efetivo, cumprirão o Estágio Probatório pelo
período de 3 (três) anos de efetivo exercício, devendo ser submetidos a
cada  06  (seis)  meses  de  efetivo  exercício  à  Avaliação  Especial  de
Desempenho por comissão designada na forma deste decreto.
Art.  3º.  A  aquisição  de  estabilidade  no  serviço  público  está
condicionada a:
I  efetivo exercício no cargo pelo interstício de 3 (três) anos;
II    obtenção  de  resultado  final  "APTO"  ou  “ATENDE
PARCIALMENTE  AOS  REQUISITOS”  no  formulário  de  avaliação
de que trata o artigo 8º, deste decreto.
Art.  4º.  Para  os  efeitos  do  §  2º  do  artigo  14  da  Lei  nº  1.342/2012,
objetivando  a  homologação  do  resultado  da  avaliação  de  desempenho
do servidor, suspenderá até a sua decisão, o prazo legal para a aquisição
da estabilidade.
Art. 5º. A contagem do  tempo de efetivo exercício  iniciará na data da
posse.
Art.  6º.  O  estágio  probatório  ficará  suspenso  durante  as  licenças  e
afastamentos superiores a 15 (quinze) dias e será retomado a partir do
término do impedimento, compreendidas ainda nas seguintes hipóteses:
I  licença para tratamento de saúde;
II  licença por motivo de doença em pessoa da família;
III  licença por motivo de acidente em serviço ou quando acometido de
doença profissional;
IV  licença à gestante;
V  à disposição de outro órgão ou entidade, devidamente autorizadas
pelo Chefe do Poder Executivo;
VI  para exercer mandato eletivo;
 
VII   para  exercer  cargo  em  comissão,  salvo  compatibilidade  com  as
funções do cargo efetivo.
Art. 7º. Caso o servidor seja designado, durante o Estágio Probatório,
para exercício de cargo comissionado ou função gratificada, a análise de
compatibilidade  com  as  funções  do  cargo  efetivo  se  dará  através  do
preenchimento de formulário, cuja fidedignidade de conteúdo poderá ser
auditada  periodicamente  pela  Secretaria  Municipal  de
Administração/Departamento de Recursos Humanos.
 
SEÇÃO II
DO  INSTRUMENTO  DE  AVALIAÇÃO  DO  SERVIDOR  EM
ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art.  8º.  A  Avaliação  Especial  de  Desempenho  para  Servidores  em
Estágio Probatório destinase aos fins previstos no artigo 48 da Lei nº
1.344/2012,  devendo  ser  registrada  da  Secretaria  Municipal  de
Administração/Departamento  de  Recursos  Humanos,  em  instrumento
próprio  e  individual    Formulário  de  Avaliação  Especial  de
Desempenho para Servidores em Estágio Probatório, conforme Anexo
único, deste decreto.
 
SEÇÃO III
DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO
Art.  9º.  De  acordo  com  o  artigo  49,  da  Lei  nº1.344/2012,  ficam
estabelecidos  como  requisitos  de  aferição  no  formulário  Avaliação
Especial de Desempenho para Servidores em Estágio Probatório:
I  – CONHECIMENTO  PARA O  TRABALHO:  demonstração  de
conhecimentos  técnicos  e  práticos  para  execução  de  ações,  adequados
aos objetivos de unidade de trabalho e de seu órgão de lotação;
II – IDONEIDADE MORAL: capacidade profissional, legal e moral,
para  realizar  ações  adequadas  às  exigências  das  tarefas  de  sua
competência, voltadas para as metas de sua unidade de trabalho;
III  –  ASSIDUIDADE:  comparecimento  contínuo  ao  trabalho,
desempenhando as atividades que estão em sua esfera de competência;
IV – PONTUALIDADE: cumprimento do horário estabelecido para o
trabalho;
V  –  DISCIPLINA:  observância  de  preceitos,  normas,  legislação,
deveres morais e bons costumes;
VI  –  EFICIÊNCIA,  PRODUTIVIDADE  E  QUALIDADE  NO
TRABALHO: quantidade de  trabalho executado,  segundo os padrões
exigidos quanto ao volume de tarefas, prazos e qualidade, referentes aos
objetivos da unidade;
VII – CAPACIDADE DE INICIATIVA: apresentação de sugestões
para  a melhoria  do  trabalho  e/ou  busca  de  participação  e  soluções  em
situações previstas e não previstas, de acordo com os objetivos de sua
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unidade;
VIII  –  RESPONSABILIDADE:  zelar  pelo  patrimônio  público,
preservando  e  mantendo  organizados  materiais,  equipamentos  e  o
ambiente  de  exercício  das  atribuições  funcionais;  utilizar  equipamento
de segurança conforme normas técnicas e/ou legais, quando necessário
ao desempenho de suas atribuições e tarefas;
IX – FLEXIBILIDADE: capacidade de adaptarse às novas realidades
do trabalho, buscando alterações necessárias à nova situação, de forma a
garantir  a  qualidade  e  continuidade  das  ações  no  local  de  trabalho,  de
acordo com as metas de seu órgão de lotação;
X – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: habilidade de trocar,
discutir ideias e comunicarse com a equipe de trabalho e o público em
geral,  de  forma  clara,  com  argumentação  precisa,  apoiandose  no
respeito mútuo.
 
Art.  10.  Para  a  realização  da  avaliação  de  acordo  com  os  requisitos
descritos no artigo 9º, deste decreto, deverão ser adotadas as tabelas de
indicadores e de referências descritas no anexo único deste decreto.

 
SEÇÃO IV
DO RESULTADO FINAL POR PERÍODO   APLICAÇÃO DO
FORMULÁRIO
DOS PARÂMETROS DE AFERIÇÃO E DO RESULTADO
Art.  11.  A  aferição  será  realizada  através  da  análise  e  avaliação  dos
requisitos  estabelecidos,  adotando  os  seguintes  parâmetros  para  cada
um deles:
I – Bom: 10 (dez) pontos = APTO – Atende aos requisitos.
II – Regular: 07 (sete) pontos = ATENDE PARCIALMENTE AOS
REQUISITOS.
III  –  Fraco:  01  (um)  ponto  =  NÃO  APTO  –  Encaminhar  para
exoneração.
 
§ 1º. O  resultado  final  do  período de  avaliação  consistirá  na  soma da
pontuação atribuída a cada um dos  requisitos, conforme o caput  deste
artigo.
§ 2º. Será considerado:
I – APTO – Atende aos requisitos de 90 a 100 pontos;
II  –  REGULAR    ATENDE  PARCIALMENTE  AOS
REQUISITOS de 80 a 89 pontos;
III – NÃO APTO – Encaminhar para exoneração menos de 80 pontos.
§ 3º.  A  Comissão  de Avaliação  deverá  indicar  de  forma  objetiva,  no
campo  do  formulário  "Observações/Ocorrências",  o(s)  requisito(s)
REGULAR OU FRACO, a ser(em) observado(s) pelo servidor e pela
Administração, que serão acompanhados durante o período subsequente
e revistos na avaliação seguinte.
Art. 12. Na hipótese de resultado final "APTO  atende aos requisitos"
a chefia encaminhará o  formulário de avaliação, sem rasuras, assinado
pelo servidor e membros da Comissão de Avaliação para arquivamento,
conforme  orientação  da  Secretaria  Municipal  de
Administração/Departamento de Recursos Humanos.
Art. 13. Na hipótese de resultado final "NÃO APTO", a Comissão de
Avaliação de Estágio Probatório elaborará e anexará ao formulário um
relatório  circunstanciado  com  as  ocorrências  motivadoras  dessa
conclusão.
Parágrafo Único. O relatório circunstanciado deverá:
I  ser redigido em papel timbrado;
II  conter data;
III  conter todos os fundamentos que determinaram o encaminhamento
à exoneração por requisito de avaliação;
IV    indicar  período  de  abrangência  da  avaliação,  nome,  cargo  e
matrícula bem como a ciência do servidor avaliado;
 
V   informar, nome, matrícula, cargo e conter assinatura dos membros
da comissão que realizaram a avaliação.
Art.  14. Na  hipótese  de  avaliação  subsidiária,  o  resultado  final  será
obtido através da média ponderada de todas as avaliações que perfaçam
o período total de avaliação, mediante ponderação pelo tempo.
§ 1º. O resultado da média ponderada deverá ser um número inteiro.
§ 2º O resultado dado por um número decimal (com vírgula) deverá ser
arredondado, considerando sempre o valor da primeira casa decimal, da
seguinte forma:
I    se  o  valor  da  primeira  casa  decimal  for  1  a  4,  esta  deverá  ser
desconsiderada;
II    se  o  valor  da  primeira  casa  decimal  for  5  a  9,  deverá  ser
acrescentada uma unidade ao número inteiro.
Art.  15. Na  hipótese  de  necessidade  de  encaminhamento  do  servidor
para a junta de perícia médica, para averiguação da capacidade física ou
mental  para  o  exercício  da  função,  a  Comissão  de  Avaliação  deverá
através de relatório pormenorizado justificar as razões da decisão, bem
como, realizar a juntada de documentos que se fizerem necessários.
Parágrafo Único. Cabe  a  junta  de  perícia médica  apresentar  relatório
final  quanto  a  aptidão  física  e  mental  do  servidor  avaliado  para  a
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório a qual elaborará relatório
circunstanciado,  redigido  em  papel  timbrado  e  assinado  por  todos  os
membros, contendo os fundamentos que determinaram o resultado final.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Art. 16. A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório será composta
pelos seguintes membros:
 
I – chefia do servidor (presidente);
II –  pelo menos  de  01  (um)  servidor  estável,  indicado  pelo  órgão  de
lotação do servidor (membro).
Parágrafo  Único.  Poderá  ser  indicado  suplente  para  membro(s)
efetivo(s) na Comissão de Avaliação, dentre os servidores estáveis do
órgão de lotação do servidor, exceto para a chefia.
 
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
 
SEÇÃO I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 17. Caberá ao Departamento de Recursos Humanos:
I    monitorar  o  sistema  de  Avaliação  Especial  de  Desempenho  para
Servidores em Estágio Probatório, quanto à sua operacionalização;
II  orientar a Administração no que se  refere ao processo de Estágio
Probatório.
 
SEÇÃO II
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PERÍODO QUE COMPREENDE A AVALIAÇÃO: ADMISSÃO:

NOME:

CARGO: FUNÇÃO:

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ........ MATRÍCULA:

LOCAL DE TRABALHO:

DA SECRETARIA/DO ÓRGÃO DE ORIGEM
Art. 18. O órgão de lotação do servidor deverá participar do processo
de monitoramento e avaliação dos  resultados do Sistema de Avaliação
Especial de Desempenho para Servidores em Estágio Probatório.
SEÇÃO III
DO SERVIDOR
Art.  19.  Compete  ao  servidor  acompanhar  todos  os  períodos  de
avaliação de seu Estágio Probatório na forma deste decreto.
Art.  20.  Constitui  dever  do  servidor  avaliado  tomar  ciência  do
procedimento, critérios e prazos da Avaliação Especial de Desempenho
para Servidores em Estágio Probatório, bem como comparecer, quando
convocado, para ser cientificado do resultado de sua avaliação.
SEÇÃO IV
DA  COMISSÃO  DE  AVALIAÇÃO  DE  ESTÁGIO
PROBATÓRIO
Art.  21.  A  Comissão  de  Avaliação  de  Estágio  Probatório  deverá
acompanhar  o  desempenho  do  servidor  nas  atribuições  de  seu  cargo
efetivo e avaliálo de acordo com os requisitos estabelecidos na Lei nº
1.344/2012 e deste decreto.
Art. 22. Na hipótese de resultado final "NÃO APTO", após ciência do
servidor,  a  Comissão  de  Avaliação  deverá  elaborar  relatório
circunstanciado,  redigido  em  papel  timbrado  e  assinado  por  todos  os
membros,  contendo  os  fundamentos  que  determinaram  o
encaminhamento  para  a  exoneração  do  servidor  e  o  período  da
avaliação.
SEÇÃO V
DA CHEFIA
Art.  23.  Será  de  responsabilidade  da  chefia  compor  a  Comissão  de
Avaliação de Estágio Probatório.
§ 1º. Sempre que ocorrer mudança de qualquer membro da Comissão,
dessa alteração deverá ser dada ciência por escrito ao servidor avaliado.
§  2º.  Em  observância  ao  princípio  da  publicidade  a  composição  da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório deve  ser designada por
meio de portaria expedida pelo Chefe do Poder Executivo e publicada
no diário oficial dos municípios.
§  3º.  A  chefia  deverá  encaminhar  ao  Departamento  de  Recursos
Humanos a composição da Comissão de Avaliação para elaboração da
minuta da portaria.
Art. 24. Caberá à chefia:
I   coordenar  o  processo  de  avaliação  para  os  servidores  em  Estágio
Probatório,  bem  como  encaminhar  a  documentação  necessária  a
autoridade  competente,  quando  a  Comissão  pronunciarse  pela
exoneração do servidor;
II    dar  ciência  aos  servidores  em  Estágio  Probatório,  quando  o
resultado  final  indicar  "apto    atende  aos  requisitos",  ao  final  de  cada
período;
 
III  convocar a Comissão de Avaliação para fechamento da avaliação
subsidiária, quando houver movimentação do servidor para outro local
de trabalho.
SEÇÃO VI
DO COMITÊ TÉCNICO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art.  25. Caberá  ao  Comitê  Técnico  de  Estágio  Probatório,  composta
por servidores estáveis designada pela autoridade competente, instaurar
o processo administrativo, a qualquer tempo, que terá início a partir do
resultado  da  avaliação  periódica  que  resultar  em  “NÃO  APTO  –
Encaminhar para exoneração” que ouvirá o servidor indiciado e emitirá
relatório  final  opinando  pela  exoneração,  permanência  do  servidor  no
serviço ou aplicação de penalidade.
Art. 26. Cabe ainda ao Comitê Técnico de Estágio Probatório informar
a  Secretaria  Municipal  de  Administração/Departamento  de  Recursos
Humanos  a  data  de  instauração,  do  encerramento  e  resultado  do
processo, bem como cientificar o servidor e seu Advogado da decisão
final.
CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO DE EXONERAÇÃO
Art.  27. Caberá  ao Comitê Técnico  de Estágio  Probatório  garantir  ao
servidor direito ao contraditório e ampla defesa, sempre que verificada,
em qualquer fase do estágio probatório em que o resultado da Avaliação
Especial de Desempenho surtir em "NÃO APTO".
Art.  28. O  Comitê  Técnico  dará  ao  servidor,  após  suas  declarações,
prazo  de  05  (cinco)  dias  para  apresentar  defesa  escrita,  juntar
documentos e arrolar testemunhas, no máximo de 02 (duas) duas.
§  1º.  Após  a  oitiva  das  testemunhas  encerrarseá  a  instrução  e  será
concedido prazo de 05 (cinco) dias para que o servidor apresente suas
alegações finais;
§  2º.  Apresentadas  as  alegações  finais,  o  Comitê  Técnico  de  Estágio
Probatório  terá  um  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis  para  apresentar
relatório conclusivo sobre a continuidade ou não do servidor no serviço
público.
§ 3º. Do relatório do Comitê Técnico de Estágio Probatório e decisão da
autoridade, não caberá recurso administrativo.
Art. 29. Este decreto entrará em vigor a partir da data de publicação e
aplicase  retroativamente  aos  servidores  em  período  de  estágio
probatório.
 
Gabinete do Prefeito Municipal, 06 de junho de 2016.
 
CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal
 
FORMULÁRIO  DE  AVALIAÇÃO  ESPECIAL  DE
DESEMPENHO  PARA  SERVIDORES  EM  ESTÁGIO
PROBATÓRIO
(Lei Municipal nºs 1.342/2012 e 1.344/2012 e Decreto nº 193 /2016).
 

 
OBJETIVO GERAL
 
A avaliação Especial de Desempenho para aquisição de estabilidade no
serviço  Público  Municipal  tem  por  propósito  aferir  a  aptidão  do
servidor,  considerando  os  resultados  obtidos  pelo  mesmo,  face  os
objetivos almejados pela Administração Municipal.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INDICADORES

BOM REGULAR FRACO

A – CONHECIMENTO PARA O TRABALHO:  demonstração

de  conhecimentos  técnicos  e  práticos  para  execução  de  ações,

adequados aos objetivos de unidade de trabalho e de seu órgão de

lotação.

     

B  –  IDONEIDADE MORAL:  capacidade  profissional,  legal  e

moral,  para  realizar  ações  adequadas  às  exigências  das  tarefas

de  sua  competência,  voltadas  para  as metas  de  sua  unidade  de

trabalho.

     

C  –  ASSIDUIDADE:  comparecimento  contínuo  ao  trabalho,

desempenhando  as  atividades  que  estão  em  sua  esfera  de

competência.

     

D  –  PONTUALIDADE:  cumprimento  do  horário  estabelecido

para o trabalho.

     

E – DISCIPLINA: observância de preceitos, normas, legislação,

deveres morais e bons costumes.

     

F  –  EFICIÊNCIA,  PRODUTIVIDADE  E  QUALIDADE  NO

TRABALHO:  quantidade  de  trabalho  executado,  segundo  os

padrões  exigidos  quanto  ao  volume  de  tarefas,  prazos  e

qualidade, referentes aos objetivos da unidade.

     

G  –  CAPACIDADE  DE  INICIATIVA:  apresentação  de

sugestões para a melhoria do trabalho e/ou busca de participação

e soluções em situações previstas e não previstas, de acordo com

os objetivos de sua unidade.

     

H  –  RESPONSABILIDADE:  zelar  pelo  patrimônio  público,

preservando e mantendo organizados materiais, equipamentos e o

ambiente  de  exercício  das  atribuições  funcionais;  utilizar

equipamento de segurança conforme normas técnicas e/ou legais,

quando necessário ao desempenho de suas atribuições e tarefas.

     

I  –  FLEXIBILIDADE:  capacidade  de  adaptarse  às  novas

realidades  do  trabalho,  buscando  alterações  necessárias  à  nova

situação,  de  forma  a  garantir  a  qualidade  e  continuidade  das

ações no local de trabalho, de acordo com as metas de seu órgão

de lotação.

     

J  –  RELACIONAMENTO  INTERPESSOAL:  habilidade  de

trocar, discutir ideias e comunicarse com a equipe de trabalho e

o público em geral, de  forma clara,  com argumentação precisa,

apoiandose no respeito mútuo.

     

  Observar a Tabela de Referência

  CÁLCULO

DE: 90 a 100 = APTO – Atende aos requisitos. N° DE BOM: ________ X 10 = _________

DE: 80 a 89 = ATENDE PARCIALMENTE AOS

REQUISITOS.

N° DE REGULAR: ________ X 7 = _________

Menos  de  80  = NÃO  APTO  –  Encaminhar  para

exoneração.

N° DE FRACO: ________ X 1 = _________

  TOTAL=

AVALIAÇÃO SUBSIDIÁRIA APTIDÃO FÍSICA E MENTAL

Preencha  este  campo  quando  for  necessário

antecipar  a  conclusão da Avaliação Especial  de

Desempenho – Subsidiária.

Há necessidade de encaminhamento do servidor ao

órgão  médico  pericial  do  Município,  para

averiguação da capacidade física ou mental para o

exercício da função?

( ) Afastamento. Qual?_______________ ( ) Não

Período: __________________________ ( ) Sim. Justifique: _________________

(  )  Mudança  de  lotação.  Data:

____/____/_______

*Anexe  demais  documentos  para  justificativa

quando necessário

RESULTADO  FINAL  CONFORME  TABELA

DE PONTUAÇÃO

JUSTIFICATIVA DO RESULTADO FINAL

Quanto a aptidão do servidor ao serviço público: Indicações  sobre  os  procedimentos  necessários

para  reduzir  as  dificuldades  apontadas.

___________________

(  )  1. APTO    Atende  aos  requisitos  (de:  90  a

100)

*Anexe  demais  documentos  para  justificativa

quando necessário

(  )  2.  ATENDE  PARCIALMENTE  AOS

REQUISITOS (de: 80 a 89)

(  )  3.  NÃO  APTO    Encaminhar  para

exoneração (menos de 80)

CRITÉRIOS DE

AVALIAÇÃO

INDICADORES

BOM REGULAR FRACO

CONHECIMENTO

PARA O TRABALHO

Tem habilidade e

conhecimentos técnicos

e práticos em nível

compatível com os

requisitos necessários ao

bom desempenho.

A base de

conhecimentos técnicos

e práticos não é

suficiente para a

execução das ações,

precisando, ainda, ser

aprimorada.

Faltamlhe os

conhecimentos

indispensáveis para

atingir o mínimo

desejável de eficiência

funcional.

IDONEIDADE

MORAL

Sabe de seus

compromissos e

demonstra discrição

sobre os assuntos com os

quais trabalha. Podese

confiar em relação a

seriedade com a qual

desenvolve as suas

atribuições.

Podese contar com ele

desde que seja

supervisionado. É

necessário cuidado ao

lhe atribuir tarefas que

envolvam dados

sigilosos. Tem boa

vontade em sanar suas

eventuais falhas e não

repetir os mesmos erros.

Faltalhe habilidade

para discriminar os

assuntos confidenciais

não se podendo lhe

confiar documentos ou

informações sobre os

quais se exija sigilo.

Esquecese com

facilidade de suas

obrigações de trabalho.

Executa suas atividades

sem o devido cuidado.

ASSIDUIDADE Apresenta índice de

comparecimento

contínuo ao trabalho,

Ausentase

esporadicamente, não

comprometendo

Não apresenta índice

satisfatório no

desempenho de suas

 
TABELA DE AVALIAÇÃO
 

 
TABELA  DE  PONTUAÇÃO  PARA  OBTENÇÃO  DO
RESULATDO FINAL
 

 

 
TABELA DE REFERÊNCIA
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desempenhando suas

atividades

adequadamente,

conforme estabelecido.

seriamente o andamento

do trabalho.

funções em virtude das

ausências no local de

trabalho.

PONTUALIDADE Cumpre o horário

estabelecido para o

desempenho de suas

atividades.

Eventualmente chega

atrasado e/ou sai

antecipadamente.

Não cumpre o horário

estabelecido para o seu

trabalho.

Freqüentemente chega

atrasado e/ou sai

antecipadamente.

DISCIPLINA Observa e preocupase

constantemente em agir

de acordo com os

valores e normas de

organização.

É necessário lembrarlhe

da observância de

normas da instituição.

Não age conforme as

normas da instituição.

EFICIÊNCIA,

PRODUTIVIDADE  E

QUALIDADE  NO

TRABALHO

Realiza o esperado em

volume, prazo e

qualidade.

Executa o exigido,

porém apresenta alguma

deficiência na qualidade

ou quantidade ou prazo.

Apresenta nível de

produtividade abaixo do

esperado para as

atividades que deve

desenvolver, deixando a

desejar na qualidade ou

quantidade ou prazo.

CAPACIDADE  DE

INICIATIVA

Com frequência sugere

soluções criativas em

situações rotineiras e

inesperadas.

Eventualmente chega a

agir e/ou sugerir

soluções previstas e não

previstas.

Faltalhe empenho nas

soluções dos problemas

que lhe sugerem.

RESPONSABILIDADE Utiliza adequadamente

os materiais e

equipamentos, mantendo

organizado o ambiente

de trabalho.

Nem sempre consegue

manter organizado o

ambiente de trabalho ou

utilizar adequadamente

os equipamentos.

Não utiliza

adequadamente os

materiais e

equipamentos e não

mantém organizado o

ambiente de trabalho.

FLEXIBILIDADE Seu nível de

adaptabilidade faz com

que, por iniciativa

própria, procure

compreender posições e

pontos de vista

diferentes dos seus. Não

perde a sua

individualidade e sabe

como e quando ser

flexível.

Relativa compreensão e

iniciativa quanto aos

pontos de vista diferentes

dos seus.

Não é flexível quando

se depara com situações

que não estejam de

acordo com a sua

maneira de ser ou de

pensar.

RELAÇÃO

INTERPESSOAL

Apresenta facilidade em

estabelecer

relacionamento

interpessoal. Em geral,

as pessoas com as quais

trabalha ou mantém

contato são bem tratadas

e atendidas.

Relativa dificuldade em

questões de

relacionamento

interpessoal, não

prejudicando seriamente

o andamento do trabalho.

É inadequado ao se

relacionar com as

pessoas criando

problemas com os

outros. A sua falta de

sociabilidade chega a

prejudicar o bom

andamento do trabalho.

As pessoas queixamse

dele.

Ciência do Servidor Avaliado e Assinaturas da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório

Servidor Avaliado (Nome por Extenso) Assinatura

Presidente (Nome por Extenso) Assinatura

Membro (Nome por Extenso) Assinatura

Membro (Nome por Extenso) Assinatura

 
OBSERVAÇÕES/OCORRÊNCIAS
 

 
Obs.: Todos devem Rubricar a folha anterior.
 
CONTENDA, _______ de ______.
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