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DECRETO N° 309, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 

REGULAMENTA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 
DESEMPENHO DE SERVIDOR NOMEADO EM 
VIRTUDE DE CONCURSO PÚBLICO NO DECORRER 
DO ESTAGIO PROBATORIO, INSTITUI COMISSÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Rurópolis Senhor JOSELINO PADILHA, no uso de 

suas atribuições legais e com fundamento no Art. 53, Incisos II e XXVI da Lei Orgânica 

do Município de Rurópolis. 

CONSIDERANDO a necessidade de a Administração Pública Municipal adotar normas 

de caráter geral para o cumprimento do estágio probatório, nos termos do art. 28 da Lei 

Municipal n° 250, de 24 de agosto de 2007. 

DECRETA: 

CAPITULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1 1  O estágio probatório do servidor ocupante de cargo de provimento 

efetivo dos órgãos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas 

do Município de Rurópolis, observará as diretrizes estabelecidas neste Decreto. 

§ 1° Fica instituída a Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio 

Probatório, para avaliação dos servidores nomeados em virtude de concurso público. 

§ 21  O servidor será avaliado com base nos requisitos dispostos na legislação 

municipal. 

CAPITULO H 
DOS FATORES DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 2° O estágio probatório compreende um período de 36 (trinta e seis) 

meses de efetivo exercício, durante o qual, mediante processo de avaliação de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA  

Rua 10 de Maio, 263 CEP: 68.165-000 
Horário de Atendimento: 08h00min às 14h00min 	 Pá g i na  1 1 



ESTADO DOPARÁ 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 
GABINETE MUNICIPAL 

RÓP&ÍS 
rruo e oeenvovimento 

desempenho do servidor-estagiário para a realização das funções inerentes ao cargo de 

provimento efetivo para o qual foi nomeado,período este que serão avaliados e 

observados, nos termos do art. 28 da Lei Municipal n° 250, de 24 de agosto de 2007, os 

seguintes fatores: 

1 -Assiduidade; 

II -Disciplina; 

III -Capacidade de iniciativa; 

1V-Produtividade; 

V - Pontualidade,,  

VI -Relacionamento; 

VII - Responsabilidade. 

Art. 31  Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

- Assiduidade: avalia a frequência do servidor, tanto no que se refere ao 

comparecimento diário ao trabalho, quanto ao cumprimento dos horários estabelecidos 

ou determinados; 

II - Disciplina: avalia o comportamento do servidor quanto aos aspectos de 

observância aos pceitos, regulamentos, normas legais e orientação da chefia, 

respeitando a hieraquia e o acatamento das requisições de tarefas, ainda que não 

rotineiras, mas correlatas às funções do cargo; 

III - Capacidade de iniciativa: avalia a capacidade 	de 	identificar 

oportunidades, propor e implementar soluções inovadoras, viáveis e adequadas; 

IV - Produtividade: avalia o volume de trabalho apresentado em relação ao 

tempo gasto para executá-lo, bem corno a qualidade com que o trabalho é realizado, 

tendo em vista a função do setor, os recursos disponíveis e a complexidade da 

atividade; 

V - Pontualidade: qualidade ou condição de pontual, cumprimento de 

horário, compromisso com o horário combinado. Cumprimento dos prazos 

estabelecidos para entrega das atividades estabelecidas; 
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VI - Relacionamento: demonstração de atitude profissional e respeitosa no 

relacionamento com os usuários dos diversos níveis hierárquicos e culturais; 

VII - Responsabilidade: Analisa o cumprimento de suas obrigações, 

interesse e a disposição de suas atividades, a qualidade na apresentação dos 

trabalhos, a capacidade de assimilar e aplicar os ensinamentos, a seriedade com que 

o trabalho é desenvolvido, a confiança inspirada quando uma tarefa é solicitada, o 

desempenho com zelo, a presteza e a qualidade das tarefas que lhe forem atribuídas, 

a utilização e conservação de materiais e equipamentos, visando a sua economicidade, 

a capacidade do servidor em tomar providências por conta própria, dentro de sua 

competência, tomando iniciativa e apresentando soluções adequadas às questões ou 

dúvidas surgidas no trabalho. 

Art. 40  O período de estágio probatório será cumprido, obrigatoriamente, no 

efetivo exercício do cargo para o qual o servidor foi nomeado. 

CAPÍTULO III 
DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 51  A avaliação do servidor em estágio probatório envolve duas etapas: 

§ 1 0  Avaliação Parcial: Com periodicidade conforme abaixo estabelecido, 

durante os 03 (três) anos de duração do estáçio probatório, onde os resultados do 

processo de acompanhamento, verificação do desempenho e de mudança 

comportamental do servidor, serão registrados em formulários próprios, de acordo com 

os Anexos, parte integrante deste Decreto; 

- Primeira avaliação: a contar do 1 1  (primeiro) ao 6 1  (sexto) mês de efetivo 

exercício; 

II - Segunda avaliação: a contar do 7 1  (sétimo) ao 12 1  (décimo segundo) mês 

de efetivo exercício; 

III - Terceira avaliação: a contar do 13° (décimo terceiro) ao 24 1  (vigésimo 

quarto) mês de efetivo exercício; 
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IV - Quarta avaliação: a contar do 25° (vigésimo quinto) ao 330  (trigésimo 

quinto) mês de efetivo exercício. 

§ 21  Avaliação Final: baseada nos relatórios das avaliações parciais, será 

realizada no último trimestre do término do período de estágio probatório, cujos 

resultados serão objeto de parecer conclusivo da Comissão de Avaliação. 

- A partir do 34 0  (trigésimo quarto) mês, quando o processo de avaliação de 

desempenho for remetido à autoridade superior para fins de homologação, e até o 36 0  

(trigésimo sexto) mês, a chefia imediata preencherá a ficha de acompanhamento 

constante nos anexos deste Decreto, tornando ou não definitiva a média provisória da 

quarta etapa. 

II - Para subsídio e verificação do cumprimento das exigências formais e 

legais, o ato de homologação será precedido de Parecer do Controle Interno Municipal e 

da Procuradoria Jurídica do Município. 

§ 31  A homologação somente poderá ocorrer após a apresentação, pela 

chefia imediata do servidor-estagiário, da ficha de acompanhamento complementar e 

acarretará: 

- a efetivação no cargo correspondente ao estágio probatório, no caso de 

o servidorestagiário ser considerado apto; 

II - a exoneração 'ex officio", no caso de o servidor-estagiário ser 

considerado inapto; e 

III - a recondução ao cargo anteriormente ocupado, nos termos da lei. 

§ 41  Nas hipóteses dos incisos 1, II e III do parágrafo amerior, o respectivo 

ato será de competência do chefe do poder executivo. 

Art. 6° A avaliação parcial de desempenho do servidor, no período de estágio 

probatório, constitui-se de um processo contínuo e sistemático a ser efetivado pela 

Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, através de mecanismos 

específicos, a partir da data do início do exercício no cargo. 
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CAPÍTULO IV 
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 70  A Comissão de que trata o §1 0  do artigo 1 0  deste Decreto será 

composta por 03 (trs) membros, servidores efetivos e estáveis, e um Secretário, sendo 

03 (três) fixos e um variável, todos nomeados por portaria da Chefe do Poder Executivo, 

a saber: 

- 01 (um) representante fixo da Secretaria Municipal de Administração, o 

qual presidirá, com direito a voto; 

II - 02 (dois) representantes variáveis, da Secretaria a que estiver vinculado 

o servidor a ser avaliado. 

III - 01 (um) Secretário 

Art. 8° Compete à Comissão de Avaliação do Estágio Probatório: 

- orientar todo o processo de avaliação do estágio probatório ou nele 

intervir em qualquer fase; 

II - solicitr a assistência de qualquer órgão técnico da Prefeitura Municipal, 

principalmente de perícias médicas, de segurança e medicina do trabalho, sempre que 

necessária ao bom termo do processo de avaliação: 

III - encaminhar pedidos de pareceres aos órgãos competentes, sobre as 

situações ambíguas enfrentadas durante os procedimentos avaliatórios; 

IV - calcular a média aritmética das pontuações obtidas pelo servidor 

estagiário nas avaliações semestrais. 

V - analisar e julgar os recursos recebidos, podendo requisitar quaisquer 

peças, documentos ou processos e entrevistar o servidor, seus colegas de trabalho, as 

chefias ou os servidores por ela designados para as avaliações, se assim for necessário 

para a melhor instrução do relatório final; 
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VI - propor justificadamente ao Chefe do Poder Executivo, com base nos 

relatórios e documentos do processo bem assim nas suas próprias diligências e 

convicções, a efetivklade (declaração de estabilidade), exoneração ou recondução do 

servidor avaliado; 

Art. 91  Os membros variáveis da Comissão de Avaliação serão indicados 

pelos Secretários da Secretaria a que estiver vinculado o servidor a ser avaliado. 

§ 1 1  Não poderá fazer parte da Comissão de Avaliação o servidor em estágio 

probatório nomeado para exercer cargo de chefia, estendendo-se esta proibição à 

hipótese do exercício de função gratificada. 

§ 21  Se não for possível compor a Comissão de Avaliação nos moldes 

estabelecidos neste artigo, serão designados para constituí-Ia servidores estáveis 

lotados na mesma Secretaria, que sejam titulares de cargo efetivo de nível igual ou 

superior ao do servidor a ser avaliado ou que estejam exercendo funções de maior 

responsabilidade. 

§ 3° Caso o servidor em estágio probatório tenha exercido suas funções em 

mais de uma unidadu, seu desempenho será submetido ao chefe imediato e Comissão 

de Avaliação onde o trabalho tenha sido desenvolvido pelo maior número de dias, 

prevalecendo, em caso de empate, a última unidade. 

§ 4° Concluída a avaliação do chefe imediato, feita com utilização do 

formulário que integra o presente Decreto, será a mesma datada e assinada pelo 

superior hierárquico, devendo a mesma ser dada ciência ao servidor e após, 

encaminhada à Comissão de Avaliação. 

§ 50  Na hipótese de o servidor não concordar com as conclusões da 

avaliação, manifestará suas razões por escrito, no prazo de 10 (dez) dias contados da 

data de sua ciência ou notificação, ao fim do qual, com ou sem a referida manifestação, 

será o processo remetido à Comissão de Avaliação do Estágio Probatório para decisão. 

Art. 10. Durante o período do estágio probatório, a Comissão de Avaliação 

poderá solicitar à Secretaria Municipal de Saúde a realização de Perícia Médica e 
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Saúde Ocupacional, com base nos Formulários de Avaliação Parcial, que o servidor 

passe por nova avaliação médica, se concluir que as licenças para tratamento de saúde 

estão extrapolando anormalidade. 

CAPÍTULO v 
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO 

Art. 11. Fica estabelecido o limite máximo de 100 (cem) pontos para a 

avaliação, distribuídos entre os fatores definidos no artigo 3 1  deste Decreto, nas 

seguintes proporções: 

FATORES PONTUÃÇÂO PESO 

- Assiduidade; 100 pontos 10 

li - 	Disciplina; IOC pontos 15 

III - Capacidade de iniciativa; 100 pontos 15 

IV - Produtividade; 100 pontos 20 

V -  Pontualidade; 100 pontos 10 

Vil -  Relacionamento; 100 pontos 15 

VII - Responsabilidade. 100 pontos 15 

MÉDIA 100 pontos 100 

Art. 12. Será aprovado no estágio probatório e considerado apto para obter a 

estabilidade no serviço público municipal e confirmação no cargo, o servidor que obtiver, 

cumulativamente, no mínimo, 75 (setenta e cinco) pontos na média ponderada de suas 

avaliações e o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento obtido pela 

média ponderada simples dos pontos correspondentes a cada um dos fatores avaiiados 

e pontuados separadamente. 

§ 1 1  Será considerado inapto o servidor-estagiário que, ao término do 

julgamento de três avaliações contínuas, não obtiver no mínimo, 75 (setenta e cinco) 

pontos na média ponderada de suas avaliações 

§ 2° O servidor-estagiário reprovado na avaliação de desempenho será 

exonerado por ato administrativo próprio, por não satisfazer as exigências constitucionais 

e nfraconstituciona; da Administração, para sua permanência no serviço público 

municipal. 
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§ 3° Em não obtendo o servidor-estagiário o aproveitam nto mínimo previsto 

no § 1° do presente artigo, será instaurado antes de findo o período do estágio, pelo 

titular ou órgão ou da entidade em que tem exercício, o respectivo processo de 

exoneração, sob pena de responsabilidade da autoridade que deixar de fazê-lo. 

§ 40  A média ponderada (Mp) é a sorna de cada valor atribuido ao fator de 

avaliação pelo seu respectivo peso e dividido pelas sorna dos pesos, sendo representada 

pela seguinte fórmula: 

Alp - (x 1  X 	+ ( a' X P2) + (x3  x p3) + ... + (x x p) 

P1+P2+P3+ --- +Pn  

Art. 13. Na avaliação do servidor deficiente físico serão levadas em 

consideração as limitações e restrições médicas constantes de seu laudo pré-

admissional. 

Parágrafo único. As limitações e restrições médicas suprtadas pelo servidor 

deficiente físico não poderão interferir na avaliação de seu desempenho, sendo vedado 

considerá-las como elementos redutores de pontos. 

Art. 14. A avaliação do servidor em estágio probatório não prejudica a 

apuração de sua responsabilidade por faltw disciplinares nem a aplicação das 

penalidades correspondentes, assegurado o direito de ampla defesa. 

Art. 15. Suspende-se o período de estágio probatório, voltando a correr no dia 

estabelecido para o retorno do servidor ao exercício do cargo ou do dia seguinte ao de 

sua liberação, nas hipóteses de: 

- licença gestante ou adoção; 

II - licença para tratamento de saúde; 

III - Iicenç em virtude de acidente de trabalho ou doença profissional; 

IV - licença para acompanhamento de doença em pessoa da família; 
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V - afastamento para exercer mandato eletivo; 

VI - licença para cumprir mandato sindical; 

VII - prisão administrativa, preventiva ou decorrente de sentença criminal 

transitada em julgado. 

Parágrafo único. No caso de condenação criminal, que acarrete perda de 

cargo público, o servidor será exonerado. 

Art. 16. O servidor em estágio probatório poderá ser submetido a exames 

médicos periódicos, a requerimento da Comissão de Avaliação. 

Parágrafo único. Se em qualquer dos exames for constatada a ausência ou 

déficit da capacidade física ou mental do servidor, de modo a comprometer o 

desempenho adequado das funções do seu cargo, ou a segurança do trabalho e dos 

demais servidores, será o respectivo laudo médico encaminhado à Comissão de 

Avaliação do Estágio Probatório, que decidirá sobre a exoneração. 

Art. 17. O servidor em estágio probatório poderá ser designado para exercer 

cargo em comissão ou função gratificada, integrante do Quadro do Poder ou órgão ao 

qual se acha vinculado, com atribuições correlatas às de seu cargo efetivo. 

Parágrafo único. Nos termos do caput deste artigo, nas hipóteses de 

exercício de cargo em comissão ou designação para o exercício de função gratificada, 

caberá ao Secretário Municipal da unidade na qual esteja inserido o cargo a ser exercido, 

no primeiro caso, e aos superiores da unidade onde o servidor irá exercê-la, no segundo, 

atestar a compatibilidade e a similaridade entre as funções a serem exercidas pelo 

mesmo e as atribuições do seu cargo efetivo. 

Art. 18. .3e a Comissão de Avaliação decidir pelo não acolhimento da 

manifestação de que trata o § 50 do artigo 9 0 , dará ciência ao servidor avaliado, que 

poderá recorrer. 
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Parágrafo único. O recurso previsto neste artigo será dirigido à Comissão de 

Recursos e deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência da 

decisão. 

Art. 19. Indicada a exoneração do servidor avaliado, a Comissão de Avaliação 

redigirá o seu parecer conclusivo, cópia do qual será entregue ao servidor, mediante 

recibo, junto com a notificação dos resultados da avaliação. 

Art. 20. Recebida a notificação e o parecer conclusivo da Comissão de 

Avaliação, de que trata o artigo anterior, o servidor avaliado terá 10 (dez) dias para a 

apresentação de recurso, junto à Comissão de Recursos podendo fazer-se representar 

por Advogado. 

CAPÏTULO Vi 
DA COMISSÃO DE RECURSOS DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 21. Fica criada a Comissão de Recursos, composta pelo Secretário de 

Administração e dois outros membros efetivos e estáveis designados pela Chefe do 

Poder Executivo Municipal. 

Art. 22. Compete à Comissão de Recursos do Estágio Probatório: 

- Analisar e julgar os recursos recebidos das avaliações previstas no artigo 
50  deste Decreto, podendo requisitar quaisquer peças, documentos ou processos e 

entrevistar o servidor, seus colegas de trabalho, as chefias ou os servidores por ela 

designados para a avaliação semestral, se assim for necessário para a melhor instrução 

da decisão; 

II - Propor justificadamente ao Chefe do Poder Executivo, com base nos 

relatórios e documentos do processo bem assim nas suas própr:as diligências e 

convicções, a efetividade (declaração de estabilidade), exoneração ou recondução do 

servidor avaliado; 
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Art. 23. Na contagem dos prazos para prestação de esclarecimentos, 

apresentação de defesa e interposição de recurso referidos neste Decreto, exclui-se o 

dia do começo e inclui o dia do vencimento da ciência. 

CAPITULO VII 
DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Art. 24. Compete ao Departamento de Recursos Humanos, nos 

procedimentos de a'aliação do servidor em estágio probatório: 

— Solicitar a formação dos autos do processo a part da capa na qual 

devem constar: o número do processo, o nome do servidor-estagiário em avaliação, o 

órgão/entidade de lotação e a unidade de lotação: 

— Comunicar à chefia imediata do servidor-estagiário, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias, as datas em que as avaliações deverão ser feitas; 

III - Coordenar e articular as ações de acompanhamento e avaliação do 

servidor-estagiario, especialmente para fins de subsidiar a chefia imediata e a 

Comissão de Avaliação no que tange ao exercício de suas competências; 

IV - Solicitar à chefia imediata, no prazo de 5 (cinco) dias após a data em 

que realizada cada etapa de avaliação do servidor-estagiário, a rem2ssa do processo 

contendo as fichas de avaliação; 

V - Dar ciência ao servidor-estagiário do resultado de sua avaliação pela 

chefia imediata ao final de cada etapa e da decisão final do titular do órgão/entidade; 

VI - Comunicar as situações de suspensão do estágio probatório previstas 

neste Regulamento; 

Vil - Calcular os pontos previstos em cada instrumento de avaliação, 

observando e comunicando a ocorrência da hipótese do artigo 10, parágrafo único, 

deste Regulamento; 
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VIII - Assessorar e dar suporte administrativo ao cumprimento das atribuições 

da Comissão de Avaliação, e da Comissão de Recursos; 

IX - Providenciar a capacitação, quando solicitado pela Comissão de 

Avaliação; 

X - Receber sob protocolo peças contendo esclarecimentos prestados pelo 

servidor, defesas e recursos, para encaminhamento aos órgãos competentes, ainda 

que intempestivos. 

Art. 25. O servidor estagiário poderá ter acesso, a qualquer tempo, a todos 

os documentos que compõem o seu processo de avaliação. 

Art. 26. O servidor será considerado estável no serviço público municipal 

somente após a prática do ato de declaração de estabilidade pela autoridade 

competente, cumpridas as formalidades de avaliação. 

Art. 27. O ato de HOMOLOGAÇÃO com a EFETIVAÇÃO (declaração de 

estabilidade), EXONERAÇÃO e/ou RECONDUÇÃO do servidor estagiário é de 

competência da Chefe do Poder Executivo, por meio de portaria, que será publicada na 

imprensa oficial. 

Art. 28. Aplicam-se as disposições deste Decreto, no que couber, a todos os 

servidores públicos municipais que, na data da publicação, estiverem em estágio 

probatório, podendo ser realizada a avaliação do período de exercício já ocorrido. 

CAPITULO VIII 
DA CHEFIA IMEDIATA 

Art. 29. Compete à chefia imediata do servidor-estagiário: 

- Orientar o servidor-estagiário no primeiro dia em que o mesmo for lotado 

na unidade em que irá desempenhar suas tarefas, preenchendo adequadamente a 

ficha respectiva, constante do Anexo III deste Decreto; 
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II - Acompanhar e avaliar o desempenho do servidor-estagiário durante o 

período de cada etapa de avaliação ou continuar a avaliação na etapa em que o mesmo 

se encontrar, registrando mensalmente os fatos, de forma motivada, nas respectivas 

fichas, constantes dos Anexos deste Decreto; 

III - Encaminhar à unidade de recursos humanos do órgão/entidade, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a realização do que lhe incumbe, o processo de avaliação 

de desempenho do servidor-estagiário; 

IV - Apresentar justificativa motivada a respeito da avaliação que realizou 

quando do recebimento de recurso interposto pelo servidor-estagiário em relação às 

etapas parciais; e 

V - Realizar qualquer outro ato que possibilite a boa execução das tarefas 

que lhe são afetas. 

CAPÍTULO IX 
DO SERVIDOR-ESTAGIÁRIO 

Art. 30. Compete ao servidor-estagiário: 

- Dese:ipenhar suas tarefas de acordo com as normas legais atinentes, 

observando o que fci estabelecido nas orientações feitas pela chefia imediata, na forma 

do Anexo III; 

li - Acompanhar todas as etapas do processo de avaliação de desempenho. 

III - Em cada etapa da avaliação de desempenho, o servidor-estagiário 

realizará sua auto-avaliação, na forma do Anexo II deste Decreto, a qual deverá ser 

levada em consideração pela chefia imediata, bem como pela Comissão de Avaliação 

de Desempenho do estágio Probatório. 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

rrttrri 1 UKM IV1U!N1LL! . IJL 1'.UKU1'ULI-?A 
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Art. 31. O servidor-estagiário que não tenha sido avaliado em uma ou algumas 

das etapas até a data de publicação deste Decreto e que ainda esteja em período de 

avaliação do estágic probatório, será avaliado da seguinte forma: 

- O período já transcorrido até a data de publicação deste Decreto serão 

objeto de avaliação única, na forma do Anexo 1 deste Decreto, devendo as demais 

serem feitas conforme cronograma estabelecido neste Decreto; 

II - A avaliação única especificada no inciso anterior será ponderado como 

média para as regras estabelecidas no Art. 12 e seus parágrafos. 

Art. 32. A chefia imediata ou o próprio servidor, desde que motivadamente, 

poderá solicitar à unidade de recursos humanos a movimentação para outra unidade do 

órgão/entidade de lotação do servidor em estágio probatório. 

Parágrafo único. Caberá à unidade de recursos humanos do órgão/entidade 

instruir o processo com as informações pertinentes, inclusive acerca da disponibilidade 

de pessoal, devendo encaminhá-lo ao titular do órgão/entidade para decisão 

Art. 33. Os casos omissos serão decididos em conjunto pela Comissão de 

Avaliação do Estágio Probatório. 

Art. 34. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, revogam-se as 

disposições em contrário, publique-se e cumpra-se. 

Rurópolis/PA, 01 de dezembro de 2020. 

JOSELINO PADILHA 
Prefeito Municipal 

Publicado nos seguintes meios p 
• 	No Átrio de entrada da 

em 0111212020. 

• No oortal a—Frè 

pai de Rurõpotis 

1 de Rurõpolis 

Silvia Patrícia 

17 
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ANEXO 1 
Ficha de Avaliação do Estágio Probatório 

- IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Cargo: 

Data da entrada em íperíodo de Avaliação: 

Lotação: 

Nome da Chefia imediata: 

Cargo da chefia imediata: 

II- INSTRUÇÕES INICIAIS 

NÍVEIS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Considerando os resultados obtidos no período avaliativo, atribuir a pontuação 
com o respectivo conceito que condiz com o desempenho do servidor, conforme 
tabela a seguir: 

PONTOS 	 O a 49,9 	50,0 a 74,9 	75 a 89,9 90 a 100 

CONCEITO 	INSUFICIENTE 	REGULAR 	 BOM EXCELENTE 

DESCRIÇÃO O 	servidor 	não O 	servidor O servidor atendeu O 	 servidor 
atendeu 	às atendeu 	 às expectativas de apresentou 
expectativas 	de parcialmente 	às desempenho desempenho 
desempenho 	expectativas 	de definidas plenamente 
definidas 	 desempenho 	previamente, satisfatório 	quanto 
previamente. 	definidas 	porém 	ainda ao aspecto avaliado, 

previamente, 	apresentou superando 	as 
necessitando 	aspectos passíveis expectativas. 
melhorar 	a de melhora. 
atuação. 

L ORIENTAÇÕES 

i. constitui-se de U/ (St) fatores, no qual, cada fator possui seus subfatores; 
2. A avaliação será em f3rma de conceito com atribuição de pontos; 
3. Ao final, deve-se tirar a média dos subfatores para se obter ospontos de cada fatorjQJ9) 
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conforme o peso estabelecido ao fator. 
4. O resultado final consiste na soma das médias de cada subfator e posteriormente na divisão 
pp número de fatores de acordo com opso co-rres -pondente.  

III - FATORES DE AVALIAÇÃO: 

Serão objetos desta avaliação, confiorme previsto no art. 28 da 
Lei no  250/2007, para apurar se o servidor reúne condições para o 
desempenho das atribuições do cargo para o qual foi nomeado, observados 
os seguintes fatores: 

1—ASSIDUIDADE - PESO 10 

Avalia a frequênci. do servidor, tanto no que se refere ao comparecimento diário ao 
trabalho, quanto ao cumprimento dos horários estabelecidos ou determinados. 

PONTOS 

a) Comparece assiduamente ao trabalho? o -  100 

b) É pontual e permanece no local de trabalho em seu horário obrigatório? O - 100 

c) Informa 	imprevistos 	que 	impeçam 	o 	seu 	comparecimento 	ou O - 100 
cumprimento do horário? 

d) Justifica à chefia imediata as faltas imprevistas? O - 100 

1 e) Cumpre as determinações legais estabelecidas sobre as faltas (atestado 
médico, etc.)? 

o -  100 

fJ 	Dedica-se 	a 	execução 	das 	tarefas, 	evitando 	interrupções 	e 
interferências alheias? 

O - 100 

PONTUAÇÃO MÉDIA DO SERVIDOR - ESTAGIÁRIO 
(SOMATÓRIO DOS SUBFATORES DIVIDIDOS PELA SUA QUANTIDADE) 

2— DISCIPLINA - PESO 15 

valia o comportamento do servidor quanto aos aspectos de observância aos preceitos, 
gulamentos, normas legais e orientação da chefia, respeitando a hierarquia e o 
catamento das requisições de tarefas, ainda que não rotineiras, mas correlatas às 
rncões do cargo. 

PONTOS 
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a) Ajusta-se às situações ambientais 	normas institucionais? 0-100 

b) Sabe dar e receber feedback, seja ele positivo, negativo ou corretivo? O - 100 

c) Aceita 	as 	novas 	ordens 	e 	assimila 	perfeitamente 	as 	rotinas o -  100 

estabelecidas? 

d) Demonstra zelo pelo trabalho, mantendo reserva sobre assunto de 0 -  100 

interesse exclusivamente interno? 

e) Evita comentáriôs comprometedores ao conceito da Instituição e dos 0 - 100  

servidores ou prejudiciais ao ambiente de trabalho? 

f) Mantém aparência pessoal adequada ao desempenho de seu cargo? O - 100 

g) Usa linguagem condizente à cultura da Instituição? - 100 

PONTUAÇÃO MÉDIA DO SERVIDOR-ESTAGIÁRIO 
(SOMATÓRIO DOS SUBFATORES DIVIDIDOS PELA SUA QUANTIDADE) 

3- CAPACIDADE DE INICIATIVA - PESO 15 

Avalia a capacidade 	de 	identificar 	oportunidades, 	propor e implementar soluçõe s  
inovadoras, viáveis e adequada s.  

I 

a) Apresenta sugestões e críticas construtivas para retroalimentação dos o -  100 
serviços executados? 

b) Investe no autodesenvolvimento (procura atualizar-se e conhecer a 
legislação/instruções/normas)? 

o -  100 

c) Busca a devida orientação para solucionar problemas/ dúvidas do 	a o -  100 
dia e resolve situações problemáticas? 

d) Encaminha correta e adequadamente os assuntos que fogem à sua o -  100 
alçada decisória? 

e) Demonstra disponibilidade em contribuir com a administração para a o -  6õ-]  
operacionalização dos objetivos e metas da Instituição? 

f) Procura apresentar novas idéias e alternativas de solução para os o -  100 
problemas relacionados a seu trabalho? 

PONTUAÇÃO MÉDIA DO SERVIDOR-ESTAGI RIO 
(SOMATÓRIO DOS SUBFATORES DIVIDIDOS PELA SUA QUANTIDADE) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA 
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4-PRODUTIVIDADE - PESO 20 

Avalia o volume de trabalho apresentado em relação ao tempo gasto para executá-lo, 
bem como a qualidade com que o trabalho é realizado, tendo em vista a função do setor, 
os recursos disponíveis ea com plexidade da atividade 

IPONTOS  

a) Organiza suas atividades e empenha-se na execução, observando as o -  100 
prioridades? 

b) Trabalha de forma regular e constante, cumprindo as tarefas e o -  100 
agilizando o ritmo, em situações excepcionais (picos)? 

c) Executa as atividades corretamente e com boa apresentação? o -  100 

d) Racionaliza o tempo no desenvolvimento das atividades, aproveitando Ó -  100 
eventual disponibilidade de forma producente? 

e) Utiliza máquinas/ equipamentos dentro de sua melhor capacidade o -  100 
produtiva, segundo os padrões técnicos? 

f) Avalia com frequência os resultados de seu trabalho com vista a 
garantia da qualidade? 

o -  100 

PONTUAÇÃO MÉDIA DO SERVIDOR-ESTAGIÁRIO 
(SOMATÓRIO DOS SUBFATORES DIVIDIDOS PELA SUA QUANTIDADE) 

5- PONTUALIDADE - PESO 10 

)ualidade ou condição de pontual, cumprimento de horário, compromisso com 
orário combinado. Cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega das atividade 
stabelecidas; 

a) As tarefas são realizadas dentro dos prazos e condições estipulados? 	11 0 -  100 
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Racionaliza o tempo no desenvolvimento das atividades, aproveitando 
eventual disponibilidade de forma producente? 

o -  100 

PONTUAÇÃO MÉDIA DO SERVIDOR-ESTAGIÁRIO 
(SOMATÓRIO DOS SUBFATORES DIVIDIDOS PELA SUA QUANTIDADE) 

6— RELACIONAMENTO - PESO 15 

Demonstração de atitude profissional e respeitosa no relacionamento com os usuário 
dos diversos níveis hierárquicos eculturais  

PONTOS 

a) Coopera e parti...- ipa efetivamente dos trabalhos em equipe, revelando O - 100 
consciência de 	upo? 

[Ãpresenta 	comportamento 	adequado 	no 	trabalho 	e 	demonstra o -  100 
capacidade de relacionar-se com outras pessoas? 

c) Demonstra zelo pelo trabalho, mantendo reserva sobre assunto de 1 	O - 100 
interesse exclusivamente interno, sem expor os demais colegas? 

d) Evita comentários comprometedores ao conceto da Instituição e dos o -  100 
servidores ou prejudiciais ao ambiente de trabalho? 

e) Usa linguagem como público, colegas e superiores condizente à cultura o -  100 
da Instituição? 

PONTUAÇÃO MÉDIA DO SERVIDOR-ESTAGIÁRIO 
(SOMATÓRIO DOS SUBFATORES DIVIDIDOS PELA SUA QUANTIDADE) 

7'.' -   RESPONSABILIDADE - PESO 15 

Analisa o cumprimento de suas obrigações, interesse e a disposição de suas atividades, 
a qualidade na apresentação dos trabalhos, a capacidade de assimilar e aplicar os 
ensinamentos, a seriedade com que o trabalho é desenvolvido, a confiança inspirada 
quando uma tarefa é solicitada, o desempenho com zelo, a presteza e a qualidade das 
tarefas que lhe forem atribuídas, a utilização e conservação de materiais e 
equipamentos, visando a sua economicidade, a capacidade do servidor em tomar] 
providências por conta própria, dentro de sua competência, tomando iniciativa e' 
apresentando soluções adequadas às questões ou dúvidas surgidas no trabalho 
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PONTOS 

a) É responsável, não precisando ser lembrado das tarefas que lhe são 
confiadas? 

o -  100 

b) Cumpre os prazos pré-estabelecidos para a realização das tarefas? O - 100 

c) Demonstra agilidade mental, firmeza e consciência de atitudes? 0 - 1001 

d) Zela pelo patrimônio da Instituição? 0 - 100  

e) Aprecia fatos com sensatez e clareza, utilizando critério consciente para 
julgamento? 

0 - 100- - 100 

f) É 	cuidadoso 	quando 	manuseia 	documentos/ equipamentos 	da 
Instituição? 

O - 100 

g) É consequente em suas atitudes? o -  100 

h) Cumpre as normas estabelecidas para o manuseio dos instrumentos de 
trabalho e entrega-os em tempo hábil aos setores competentes? 

o -  100 

PONTUAÇÃO MÉDIA DO SERVIDOR-ESTAGIÁRIO 
(SOMATÓRIO DOS SUBFATORES DIVIDIDOS PELA SUA QUANTIDADE) 

RECOMENDAÇÕES: Quais os aspectos precisam ser aprimorados para que o 
servidor apresente melhor desempenho? 

ORIENTAÇÕES: Que orientações foram dadas pela chefia para solucionar as 
falhas do servidor? 
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CAPACITAÇÃO: Que tipo de capacitação o servidor deve receber? 

Este espaço está reservado para sugestões ou criticas que você queira 
acrescentar: 

1V - RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

Onde: Mp = (
x1 Xpj) + (.t2 X p) + (x:l X p) + ± (a,, X P) 

PI. +p2+p3+ ... +p 

E igual à: 

(Assiduidade x 0) + (Disciplina x 15) + (Capacidade de Iniciativa x 15) + (produtividade x 20) + 

Mp 	
(Pontualidade x 10) + (Relacionamento x 15) + (Responsabilidade x 15) 

10+ 15+15+20+10+15+15 

FATORES PONTOS 

1 - Assiduidade  

II - Disciplina  

III - 	Capacidade de Iniciadva  

IV - 	Produtividade  

V- Pontualidade  

VI- Relacionamento 

VII - 	Responsabilidade - 

(X' 1 x p') + (x2 x p2) + (X3 x p)-.-... + (x 	xp) - 	1 	+1)2+P3+.--+P.  
MP = 

TABELA DE PONTOS 
ONTOS 	 - CONCEITO 

00a49,9 	 INSUFICIENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA 
Rua 10 de Maio, 263 CEP: 68.165-000 
Horário de Atendimento: 08h00min às 14n00min 	 Página  21 



ESTADO LO PARÁ 
PODER EX CUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

P&(lTVlA Mfl4I(IA. 

I RUROPOL1S  TrabIho. D,;nvoIvim.nto 

GABINETE MUNICIPAL 

50,0 a 74,9 REGULAR 

75,0 a 89,9 BOM 

90,0 a 100  EXCELENTE - 

O servidor obteve a pontuação média ponderada de 	pontos, ficando 

com o conceito 

Em,  
Declaro que estou ciente da avaliação 
realizada pelo chefe imediato, e que 
também tenho conhecimento de que, 
a partir desta data, posso 	interpor 

Chefia Imediata recurso apontado o inconformismo, 
(carimbo e assinatura) com a justificativa e documentos 

comprobatórios, caso houver. 

Em,  
Em: // 

Assinatura do servidor avaliado 
Assinatura do Secretário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS-PA 
Rua 10 de Maio, 263 CEP: 68.165-000 
Horário de Atendimento: 08h00min às 14h00min 	 P á g i n a 122 



ESTADO DO PARÁ P!.' 	
w'%1<jrA4 

UIDLIS PODER EXECUTIVO 	 Trabho e Desenvolvimento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 
GABINETE MUNICIPAL 

ANEXO II 
Avaliação Estágio Probatório 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Cargo: 

Data da entrada em exercício: 

Data: 	1—! 

Data da entrada em exercício: 

Data:  
Lotação: 

Nome da Chefia imediata: 

Cargo da chefia imediata: 

II - AUTO-AVALIAÇÃO: 

Descrever as tarefas que vem desenvolvendo, destacar os aspectos positivos e negativos, 
considerar os seguintes fatores: coordenação, planejamento e avaliação do trabalho, espaço 
físico, equipamento e materiais, segurança, relações de trabalho e outros. 

OUTRAS OBSERVAÇÕES: Outras observações que considerar relevantes 
(preenchimento facultativo) 

Data: 	1/ 	 Data: 	II 

Assinatura do Servidor-Estagiário 	 Assinatura da Chefia Imediata 
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ANEXO III 

FICHA DE ORIENTAÇÕES AO SERVIDOR-ESTAGIÁRIO 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Cargo: 

Datada entrada em exercício: 

Data: 	// 
Lotação: 

Data da entrada em exercício: 

Data:J/ 	- 

Nome da Chefia imediata: 

Cargo da chefia imediata: 

II - ORIENTAÇÕES AO SERVIDOR-ESTAGIÁRIO:: 

chefia imediata, ao receber o servidor-estagiário, deverá abordar os seguintes assuntos, 
que consistem em: 	 J 

OUTRAS OB 	RVAÇÕES: Outras observações que considerar relevantes 
(preenchimento facultativo) 

1. Esclarecer a missão do órgão/ entidade e a competência da unidade organizacional em que 
estiver lotado; 

2. Informar as normas e regulamentos a que estão sujeitos o órgão/entidade, a unidade e 
seus integrantes; 

3. Indicar as tarefas do servidor referentes a cada etapa de avaliação, considerando as 
atribuições do cargo que ocupa; 

4. Informar os recursos disponíveis para realização do trabalho; 
5. Apontar o reflexo de seu desempenha nos resultados da unidade e na imagem d 

organização; e 
6. Apresentar ao avaliado as fichas do presente Decreto. 

Data: 	/1 bata:  

Assinatura do Servidor-Estagiário Assinatura da Chefia Imediata 
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ANEXO IV 

PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Cargo: 

Data da entrada em exercício: 	Data da entrada em exercício: 

Data: 	// 	 Data: - 

Lotação: 

Nome da Chefia imediata: 

Cargo da chefia imediata: 

II - FATORES DE AVALIAÇÃO: 

FATORES 
ia 2a 3a 4 RESULTADO RESULTADO 

PARCIAL FINAL 
ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA (ia+2a+3a +4 

ETAPA)  

Assiduidade 

Disciplina 

Capacidade de Iniciativa 

Produtividade 

Pontualidade 

Relacionamento 

Responsabilidade 

PONTUAÇÃO GERAL 
(MÉDIA DOS FATORES)  

O preenchimento da tabele acima deverá seguir os seguintes passos: 

1. Lançar, a cada etapa, no quadro correspondente, a média apurada pela chefia imediata 
em relação a cada um dos fatores, bem como a pontuação geral de cada etapa, esta 
correspondente à média dos fatores; 

2. Na coluna "resultado parcial", efetuar em relação a cada um dos fatores, a somatória 
de pontos de cada etapa e na linha da pontuação geral, a somatória da média dos fatores - 
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encontrada a cada etapa; 

3. Na coluna "resultado final", indicar em relação a cada fator, a média de cada um nas 
4 (quatro) etapas e na linha da pontuação geral a média geral encontrada. 

Relatar os fatos de acordo com os formulários e documentos que constam no processo 
e após a emissão do Parecer Conclusivo, submetê-lo à homologação do titular do 
órgão/entidade, recomendando, de acordo com o caso: 

1. A EFETIVAÇÃO do servidor no cargo efetivo correspondente ao estágio probatório; 

2. A RECONDUÇÃO ao cargo anteriormente ocupado; 

3. A EXONERAÇÃO_ex-officio.  

O Relatório deverá conter:  
AS OCORRÊNCIAS DO 
ESTÁGIO PROBATÓRIO:  
FUNDAMENTO LEGAL,: 

CONCLUSÃO: 

CONCEITO GERAL OBTIDO: 

INSUFICIENTE] 	 J REGULAR 	— 1 BOM  í 	II EXCELENTE 

CONSIDERANDO 

APTO: 
	

INAPTO: 

III - ASSINATURAS DOS MEMBROS TITULARES DA COMISSÃO DE 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO: 

Cargo: 	 Cargo: 
Lotação: 	 Lotação: 
Rurópolis/ PA, _// 	 Rurópolis/ PA,  

Cargo: 
Lotação: 
Rurópolis/PA, 	11 
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