DECRETO

N° 7320/2018

“Fixa as normas para verificação dos critérios
de Avaliação do Estágio Probatório e
Avaliação de Desempenho, conforme artigos
37 a 43 da Lei Complementar Municipal nº
146/11 e dá outras providências”.

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO a obrigatoriedade constitucional da formalização e normatização do
procedimento de avaliação do estágio probatório e avaliação de desempenho para estabilidade e
promoção dos servidores municipais,

D E C R E T A:

Artigo 1° - Ficam por este Decreto regulamentados os critérios, métodos, conceitos e fórmula
de cálculo da avaliação de desempenho, destinada a apurar a eficiência e a adequação do servidor
municipal em estágio probatório; e da avaliação de desempenho, para promoção do servidor público
municipal.

DA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Artigo 2° - Durante a vigência do estágio probatório o servidor público municipal será
submetido a 03 (três) avaliações especiais de desempenho, uma a cada 10 (dez) meses, a contar do
início do exercício em seu cargo de carreira, cujos fatores variarão conforme o período que estiver
sendo cumprido, a saber:
§1° - A primeira avaliação ocorrerá em até 45 (quarenta e cinco) dias após o servidor
completar 10 (dez) meses de efetivo exercício em seu cargo de carreira e avaliará os seguintes
fatores:
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I – Interesse - refere-se à atitude de buscar as informações necessárias para a execução do
seu trabalho, bem como à atenção e ao cumprimento das informações recebidas;
II - Respeito às normas e regulamentos: refere-se à organização das tarefas, considerando o
cumprimento dos procedimentos estabelecidos, o respeito às normas e à hierarquia;
III - Responsabilidade: refere-se à atitude de executar o que lhe compete de forma correta,
sem a necessidade de supervisão constante;
IV - Adaptação: refere-se à capacidade do servidor de se adaptar a novos métodos,
inerentes ao local onde está lotado.
§2° - A segunda avaliação ocorrerá em até 45 (quarenta e cinco) dias após o servidor
completar 20 (vinte) meses de efetivo exercício em seu cargo de carreira e avaliará, além dos fatores
previstos no parágrafo anterior:
I - Cooperação e Solidariedade com os Colegas: refere-se à disponibilidade que o servidor
apresenta para ajudar colegas e chefia em situações de trabalho;
II - Respeito: refere-se ao relacionamento do servidor no trabalho e a atitude de tratar com
urbanidade seus superiores, colegas e público em geral;
III - Qualidade e Atenção: refere-se à atenção do servidor ao serviço, caracterizando-se pela
execução correta das tarefas;
IV - Iniciativa: refere-se à disposição do servidor de agir dentro dos seus limites de atuação no
trabalho.
§3° - A terceira avaliação ocorrerá em até 45 (quarenta e cinco) dias após o servidor completar
30 (trinta) meses de efetivo exercício em seu cargo de carreira e avaliará, além dos fatores previstos
nos parágrafos anteriores:

I - Produtividade: refere-se ao volume de trabalho executado pelo servidor, dentro dos
padrões exigidos, em determinado espaço de tempo;
II - Economia: refere-se ao uso que o servidor faz de seus materiais e equipamentos,
considerando o aproveitamento e conservação;
III - Flexibilidade: refere-se à capacidade do servidor de adaptar-se a novos métodos e a
atender solicitações de trabalho que não estão inseridas na rotina, mas que lhe são próprias;

2
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

IV - Organização do Trabalho: refere-se à capacidade do servidor em ordenar a realização de
suas tarefas e cumprir os prazos para sua entrega.
Artigo 3º - O preenchimento da ficha de avaliação (anexos I a III), para apuração dos quesitos
previstos nos parágrafos 1º a 3º do artigo 2º deste Decreto, será feito pelo Chefe da Divisão, com
participação do Diretor do Departamento do servidor cujo desempenho estiver sendo avaliado, sob
fiscalização e orientação da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório.

Artigo 4° A homologação será encaminhada juntamente com a 3ª avaliação de estágio
probatório.

Artigo 5° Após a homologação, o servidor que obtiver em sua avaliação desempenho
insuficiente ou reprovado será cientificado do resultado, podendo apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias.

Parágrafo único - A competência para julgamento do recurso é da Comissão de Avaliação de
Desempenho, que deverá fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias.
Artigo 6° - Integra a avaliação especial de desempenho, além das três avaliações descritas no
artigo anterior, 01 (um) exame periódico anual realizado pela Unidade de Saúde Ocupacional.
Artigo 7° - O servidor durante todo o período de estágio probatório também será avaliado no
critério de assiduidade, nos termos dos artigos 223 e 224, da Lei Complementar Municipal nº 146/11.

Artigo 8° - Além dos critérios de avaliação descrito nos parágrafos 1° a 3° do artigo 2° do
presente decreto, os servidores estarão vinculados aos demais deveres e obrigações previstos no
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Artigo 9° - No cálculo da pontuação obtida pelo servidor, em cada uma das 03 (três)
avaliações, será utilizada a Tabela de Pesos constante no anexo VI deste Decreto.
Artigo 10 - O calculo da pontuação do servidor, em cada umas das 03 (três) avaliações de
desempenho será:
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I.

Na primeira avaliação, prevista no paragrafo 1º do artigo 2º deste Decreto, serão somados

os pontos obtidos em cada quesito;
II.

Na segunda avaliação, prevista 2º do artigo 2º deste Decreto, serão somados os pontos

obtidos em cada quesito, dividindo o resultado final por 2 (dois);
III. Na Terceira avaliação. Prevista no paragrafo 3º do artigo 2º deste Decreto, serão
somados os pontos obtidos em cada quesito, dividindo o resultado final por 3 (três).

Artigo 11 - O resultado de cada avaliação especial de desempenho, conforme os pontos
obtidos segundo somatória prevista no artigo anterior será enquadrado em:

I.

Desempenho suficiente – o servidor que obtiver pontuação igual ou superior a 380

(trezentos e oitenta), após a somatória prevista no artigo anterior;
II.

Desempenho insuficiente – o servidor que obtiver a pontuação entre 250 (duzentos e

cinquenta) e 379 (trezentos e setenta e nove);
III. Desempenho reprovado - o servidor que obtiver pontuação inferior a 250 (duzentos e
cinquenta).
Parágrafo único – Independentemente da pontuação obtida, o servidor deverá,
obrigatoriamente, ter seu exame periódico anual realizado pela USO atestando sua aptidão física e
mental para o exercício do cargo, sob pena de abertura de processo administrativo para apuração
dos fatos.

Artigo 12 – O servidor que obtiver uma avaliação de desempenho classificada como reprovado
ou for considerado inapto em algum exame periódico realizado pela USO, independentemente de ter
completado os 03 (três) anos de estágio, será submetido prontamente a processo administrativo para
sua exoneração.
Artigo 13 - O servidor que obtiver 02 (duas) avaliações de desempenho classificadas como
insuficiente, será equivalente a 01 (uma) reprovada e será aberto processo administrativo para sua
exoneração.
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Artigo 14 - O servidor que obtiver apenas 01 (uma) das 03 (três) avaliações de desempenho
classificada como insuficiente, quando completado os 30 (trinta) meses de efetivo exercício deverá
ser avaliado pela Comissão Permanente de Avaliação para análise e posterior aquisição de sua
estabilidade.

Artigo 15 - O servidor que for relotado ou removido durante seu estágio probatório, será
avaliado em seu desempenho, quando de sua mudança, pelo seu Chefe de origem, na
impossibilidade do mesmo, será avaliado pela Comissão de Avaliação previsto no artigo 39 § 2º da
Lei Complementar 146/2011.
Parágrafo único – No caso previsto no caput deste artigo, o resultado da avaliação será
proferido pela Comissão de Avaliação, que procederá a análise de todas as fichas do período.
Artigo 16 Suspende a contagem do efetivo exercício durante o estágio probatório os casos
previstos abaixo:

I. Gozado por mais de 120 (cento e vinte) dias das seguintes licenças ou afastamentos:
a) Para tratamento de saúde;
b) Por motivo de doença em pessoa na família.
II. Privado de comparecer ao trabalho por motivo artigo 118 da Lei Complementar 146/2011;
III. Readaptação;
IV. Artigo 56, § 3º da Lei Complementar 146/2011.

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA PROMOÇÃO

Artigo 17 – A avaliação de desempenho será realizada a cada 03 (três) anos de efetivo
exercício.

Parágrafo Único - Na apuração do período aquisitivo do servidor não serão considerados
como de efetivo exercício:

I. Licença sem remuneração dos cofres públicos municipais;
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II. Licença prevista nos incisos VI e IX, do artigo 159 da Lei Complementar Municipal nº146/11
superior a 180 dias consecutivos ou interpolados;
III. Afastamento previsto no artigo 118 da Lei Complementar Municipal nº 146/11;
IV. O período em que o servidor encontrar-se cedido, sem ônus para outra municipalidade.
Artigo 18 - Durante o período aquisitivo de 03 (três) anos descritos no artigo acima, o servidor
público municipal será submetido a 01 (uma) avaliação de desempenho, com os seguintes quesitos:
I.

Interesse - refere-se à atitude de buscar as informações necessárias para a execução do

seu trabalho, bem como à atenção e ao cumprimento das informações recebidas;
II.

Respeito às normas e regulamentos: refere-se à organização das tarefas,

considerando o cumprimento dos procedimentos estabelecidos, o respeito às normas e à
hierarquia;
III. Responsabilidade: refere-se à atitude de executar o que lhe compete de forma correta,
sem a necessidade de supervisão constante;
IV. Adaptação: refere-se à capacidade do servidor de se adaptar a novos métodos,
inerentes ao local onde está lotado;
V.

Cooperação e Solidariedade com os Colegas: refere-se à disponibilidade que o

servidor apresenta para ajudar colegas e chefia em situações de trabalho;
VI. Respeito: refere-se ao relacionamento do servidor no trabalho e a atitude de tratar com
urbanidade seus superiores, colegas e público em geral;
VII. Qualidade e Atenção: refere-se à atenção do servidor ao serviço, caracterizando-se pela
execução correta das tarefas;
VIII. Iniciativa: refere-se à disposição do servidor de agir dentro dos seus limites de atuação
no trabalho;
IX. Produtividade: refere-se ao volume de trabalho executado pelo servidor, dentro dos
padrões exigidos, em determinado espaço de tempo;
X. Economia: refere-se ao uso que o servidor faz de seus materiais e equipamentos,
considerando o aproveitamento e conservação;
XI. Flexibilidade: refere-se à capacidade do servidor de adaptar-se a novos métodos e a
atender solicitações de trabalho que não estão inseridas na rotina, mas que lhe são próprias;
XII. Organização do Trabalho: refere-se à capacidade do servidor em ordenar a realização de
suas tarefas e cumprir os prazos para sua entrega.
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Artigo 19 - O preenchimento da ficha de avaliação (anexo IV), para apuração dos quesitos
previstos nos incisos do artigo 18 deste Decreto, será feito pelo Chefe da Divisão, com participação
do Diretor do Departamento do servidor cujo desempenho estiver sendo avaliado, sob fiscalização e
orientação da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório.

Artigo 20 - Integra a avaliação de desempenho, 01 (um) exame periódico realizado pela
Unidade de Saúde Ocupacional, sem o qual sua avaliação não será concluída.

Artigo 21 Após a homologação, o servidor que obtiver em sua avaliação desempenho
insuficiente ou reprovado será cientificado do resultado, podendo apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias.
Parágrafo único - A competência para julgamento do recurso é da Comissão de Avaliação de
Desempenho, que deverá fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias.
Artigo 22 - O servidor durante todo o período aquisitivo será avaliado no critério de freqüência,
não podendo ultrapassar os seguintes limites:

I. 06 (seis) faltas injustificadas, contados a partir do ultimo período de avaliação;
II. 48 (quarenta e oito) horas de atraso, a cada período de 12 (doze) meses, contados a partir
do último período de avaliação.
Artigo 23 - No cálculo da pontuação obtida pelo servidor, na avaliação, será utilizada a Tabela
de Pesos constante no anexo VI deste Decreto.

Artigo 24 - Para o cálculo da pontuação do servidor, na avaliação de desempenho serão
somados os pontos obtidos em cada quesito.

Artigo 25 – O resultado de cada avaliação especial de desempenho, conforme os pontos
obtidos segundo somatória prevista no artigo anterior, será enquadrado em:

I. Avaliação insatisfatória - o servidor que obtiver pontuação igual ou inferior a 525
(quinhentos e vinte e cinco), após a somatória prevista no artigo anterior;
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II. Avaliação regular - o servidor que obtiver pontuação entre 526 (quinhentos e vinte e seis) e
1050 (mil e cinqüenta), após a somatória prevista no artigo anterior;
III. Avaliação boa - o servidor que obtiver pontuação entre 1056 (mil e cinqüenta e seis) e
1575 (mil, quinhentos e setenta e cinco), após a somatória prevista no artigo anterior;
IV. Avaliação excelente - o servidor que obtiver pontuação acima de 1576 (mil, quinhentos e
setenta e seis), após a somatória prevista no artigo anterior.

Artigo 26 – Considerar-se-á aprovado na avaliação de desempenho os servidores que tiverem,
no mínimo, a avaliação excelente, boa ou regular, nos termos dos incisos II, III ou IV do artigo
anterior.

§1º - O servidor que for aprovado na sua avaliação de desempenho será promovido um grau,
até o limite da letra “J”.

§2º - O servidor público ocupante do cargo de professor que for aprovado na sua avaliação de
desempenho será promovidos um grau, até o limite da letra “G”.

§3º - Os direitos e vantagens decorrentes da promoção serão contados a partir do mês em que
vence.

Artigo 27 - Será considerada negativa a avaliação do servidor que:
I. Tiver sofrido qualquer pena disciplinar, conforme incisos I, II e III do artigo 214 da Lei
Complementar Municipal nº 146/11;
II. Exceder os limites estabelecidos no critério de frequência disciplinado no artigo 22 deste
Decreto.
Artigo 28 - O servidor que for relotado ou removido durante o período aquisitivo da avaliação
de desempenho, será avaliado quando de sua mudança, pelo seu Chefe de origem, na
impossibilidade, será avaliado pela Comissão de Avaliação previsto no artigo 39 § 2º da Lei
Complementar 146/2011.
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Parágrafo único – No caso previsto no caput deste artigo, o resultado da avaliação será
proferido pela Comissão de Avaliação, que procederá a análise de todas as fichas do período.
Artigo 29 - Será nomeada, em 10 (dez) dias a partir da publicação deste Decreto, a Comissão
de Avaliação Especial de Desempenho no Estágio Probatório e Avaliação de Desempenho para
Promoção, que será composta por 05 (cinco) servidores, sendo 03 (três) servidores de carreira, o
Chefe de Divisão de Admissão do Departamento de Recursos Humanos e um Procurador.
Artigo 30 - Os casos omissos neste Decreto serão dirimidos pela Comissão.

Artigo 31 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 29 de outubro de 2018.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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ANEXO I
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Matricula:
Nome:
Cargo:
Local :

Data Admissão:

Período Avaliado
De:

1ª Avaliação

FATORES

NÍVEIS DE DESEMPENHO

1. INTERESSE
Refere-se à atitude de buscar as
informações necessárias para a
execução do seu trabalho, bem
como
a
atenção
e
ao
cumprimento das informações
recebidas.

2. RESPEITO AS NORMAS E
REGULAMENTOS
Refere-se à organização das
tarefas,
considerando
o
cumprimento dos procedimentos
estabelecidos e o respeito à
hierarquia.

3. RESPONSABILIDADE
Refere-se à atitude de executar o
que lhe compete de forma
correta, sem a necessidade de
supervisão constante.

4. ADAPTAÇÃO
Refere-se à capacidade do
servidor de adaptar-se a novos
métodos, próprios do local onde
está lotado.

Insatisfatório - Espera que lhe digam o que é preciso ser feito. 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 amanhã”.
Regular - 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 testa-los.
Boa - Percebe as situações rotineiras de trabalho, sem que seja preciso cobrar. Aplica as soluções que
lhe são apresentadas.

1) (

)

2) (

)

3) (

)

4) (

)

Excelente - 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.

1) (

)

Insatisfatório - Não segue normas e ordens disciplinares , colocando-se em situações fora das
estabelecidas. Tenta dar um jeitinho de contorná-la para não ter de segui-las.

2) (

)

Regular - Aceita as normas e ordens disciplinares. No que diz respeito à hierarquia chega a avançar seus
limites, criando até situações desagradáveis para colegas e/ou chefia.

3) (

)

Boa - Conhece e procura cumprir todas as normas e ordens disciplinares da melhor forma possível, não
tendo gerado nenhum tipo de situação indesejada com suas atitudes.

4) (

)

Excelente - Cumpre efetivamente as normas e ordens disciplinares. Suas ações são executadas
conforme o estabelecido. Dispensa supervisão para executar uma ordem recebida.

1) (

)

Insatisfatório - Evita comprometer-se ou assumir sua responsabilidade. Quando cobrado tem sempre
uma desculpa pronta, atribuindo a falha a uma causa ou pessoa.

2) (

)

Regular - Algumas de suas atitudes no trabalho precisam ser acompanhadas para que possa ter certeza
de que entregará suas tarefas conforme estabelecido.

3) (

)

Boa - Demonstra conhecimento de suas responsabilidades. Não precisa ser cobrado pela sua chefia para
que cumpra os prazos e/ou padrões estabelecidos.

4) (

)

Excelente - Compromete-se com se trabalho, sendo extremamente responsável pelo que faz. Está atento
para todos os detalhes. Preocupa-se com o bom andamento dos serviços.

1) (

)

Insatisfatório - Tem dificuldade em adaptar-se, sempre questionando situações e métodos de maneira
negativa, tentando convencer as pessoas de sua desnecessidade. Pode ser representado ainda pelo tipo
de servidor que tem dificuldade em adaptar-se com os colegas de sua área.

2) (

)

Regular - Precisa ser lembrado de que o serviço público tem suas particularidades e limitações legais.
Demonstra boa vontade em aprender para adequar-se às necessidades do setor.

3) (

)

Boa - Reage adequadamente acatando as ordens ou assimilando os novos métodos. Adapta-se bem ao
cargo ora ocupado.

4) (

)

Excelente - Acata as novas ordens e assimila perfeitamente, preocupando-se em entender o
funcionamento do setor para melhor compreendê-lo e cumprir suas tarefas com qualidade.

________________
Servidor

____________________
Chefe imediato

__________________
Diretor

De
acordo
com
o
decreto
_____/2018
esta
1ª
avaliação
do
estágio
probatório
foi
ANEXO II
........................................,atingindo................pontos......................................................................................
Data: / /
Assinatura
doDE
funcionário
avaliado:
FICHA
AVALIAÇÃO
ESPECIAL DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO

considerada
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ANEXO II
FICHA DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Matricula:
Nome:
Cargo:
Local :

Data Admissão:

2ª Avaliação

FATORES
1. INTERESSE
Refere-se à atitude de buscar as
informações necessárias para a
execução do seu trabalho, bem
como
a
atenção
e
ao
cumprimento das informações
recebidas.

2. RESPEITO AS NORMAS E
REGULAMENTOS
Refere-se à organização das
tarefas,
considerando
o
cumprimento dos procedimentos
estabelecidos e o respeito à
hierarquia.

3. RESPONSABILIDADE
Refere-se à atitude de executar o
que lhe compete de forma
correta, sem a necessidade de
supervisão constante.

4. ADAPTAÇÃO
Refere-se à capacidade do
servidor de adaptar-se a novos
métodos, próprios do local onde
está lotado.

Período Avaliado
De:

NÍVEIS DE DESEMPENHO
Insatisfatório - Espera que lhe digam o que é preciso ser feito. 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 amanhã”.
Regular - 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 testa-los.
Boa - Percebe as situações rotineiras de trabalho, sem que seja preciso cobrar. Aplica as soluções que
lhe são apresentadas.

1) (

)

2) (

)

3) (

)

4) (

)

Excelente - 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.

1) (

)

Insatisfatório - Não segue normas e ordens disciplinares , colocando-se em situações fora das
estabelecidas. Tenta dar um jeitinho de contorná-la para não ter de segui-las.

2) (

)

Regular - Aceita as normas e ordens disciplinares. No que diz respeito à hierarquia chega a avançar seus
limites, criando até situações desagradáveis para colegas e/ou chefia.

3) (

)

Boa - Conhece e procura cumprir todas as normas e ordens disciplinares da melhor forma possível, não
tendo gerado nenhum tipo de situação indesejada com suas atitudes.

4) (

)

Excelente - Cumpre efetivamente as normas e ordens disciplinares. Suas ações são executadas
conforme o estabelecido. Dispensa supervisão para executar uma ordem recebida.

1) (

)

Insatisfatório - Evita comprometer-se ou assumir sua responsabilidade. Quando cobrado tem sempre
uma desculpa pronta, atribuindo a falha a uma causa ou pessoa.

2) (

)

Regular - Algumas de suas atitudes no trabalho precisam ser acompanhadas para que possa ter certeza
de que entregará suas tarefas conforme estabelecido.

3) (

)

Boa - Demonstra conhecimento de suas responsabilidades. Não precisa ser cobrado pela sua chefia para
que cumpra os prazos e/ou padrões estabelecidos.

4) (

)

Excelente - Compromete-se com se trabalho, sendo extremamente responsável pelo que faz. Está atento
para todos os detalhes. Preocupa-se com o bom andamento dos serviços.

1) (

)

Insatisfatório - Tem dificuldade em adaptar-se, sempre questionando situações e métodos de maneira
negativa, tentando convencer as pessoas de sua desnecessidade. Pode ser representado ainda pelo tipo
de servidor que tem dificuldade em adaptar-se com os colegas de sua área.

2) (

)

Regular - Precisa ser lembrado de que o serviço público tem suas particularidades e limitações legais.
Demonstra boa vontade em aprender para adequar-se às necessidades do setor.

3) (

)

Boa - Reage adequadamente acatando as ordens ou assimilando os novos métodos. Adapta-se bem ao
cargo ora ocupado.

4) (

)

Excelente - Acata as novas ordens e assimila perfeitamente, preocupando-se em entender o
funcionamento do setor para melhor compreendê-lo e cumprir suas tarefas com qualidade.
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5.
COOPERAÇÃO
E
SOLIDARIEDADE COM OS
COLEGAS:
Refere-se à disponibilidade que
apresenta para ajudar colegas e
chefia em situações de trabalho.

6. RESPEITO:
Refere-se ao relacionamento no
trabalho e a atitude de tratar com
urbanidade chefia, colegas e
clientes.

7.
QUALIDADE
E
ATENÇÃO:
Refere-se à atenção ao serviço,
caracterizando-se pela execução
correta das tarefas.

8. INICIATIVA:
Refere-se à atitude de agir dentro
de seus limites de atuação no
trabalho.

1) (

)

Insatisfatório - Não sabe se irá colaborar com o grupo ou com a chefia. Quando solicitado se dispõe
mas, não empenha-se como deveria, ocasionando sobrecarga para os outros prejudicando os resultados
finais.

2) (

)

Regular - Colabora sem maiores envolvimento e/ou comprometimento. Participa mas deixa claro que o
problema não lhe diz respeito.

3) (

)

Boa - Terminadas as suas tarefas dispõe-se a colaborar com colegas e chefia, objetivando o bom
andamento dos trabalhos do grupo.

4) (

)

Excelente - Percebe a necessidade de sua colaboração. Não poupa esforços, suas atitudes demonstram
preocupação com o cumprimento dos objetivos do MUNICÍPIO, independentemente de estarem
diretamente sob sua responsabilidade.

1) (

)

Insatisfatório - Não possui a habilidade de relacionar-se, o que já lhe ocasionou problemas com as
outras pessoas. Entende como pessoais as críticas que lhe são feitas no trabalho.

2) (

)

Regular - Esforça-se para relacionar-se bem com as outras pessoas. Nos conflitos atribui aos outros as
causas dos problemas.

3) (

)

SBoa - Sente-se a vontade para participar de tarefas que envolvem outras pessoas, fazendo o possível para
manter um bom relacionamento no trabalho. Respeita a hierarquia e, em condições , é capaz de separar
os assuntos pessoais dos de trabalho.

4) (

)

Excelente - Mantém um relacionamento considerado adequado, respeitando os limites profissionais e
pessoais das chefias e colegas. Zela pelo bom relacionamento no ambiente de trabalho, servindo como
mediador de situações entre colegas e/ou colegas e chefia.

1) (

)

Insatisfatório - Embora faça o que lhe é pedido, peca pelos resultados finais. Seu trabalho apresenta
falhas características da falta de atenção. Quando cobrado não demonstra muito interesse em aprimorarse, e ocasionalmente repete os erros.

2) (

)

Regular - 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) (

)

Boa - Seu trabalho está dentro dos padrões exigidos. Interessa-se em aprender sobre seus serviços, seja
participando de treinamento ou em instruções que lhe são transmitidas.

4) (

)

Excelente - Executa seu trabalho com perfeição quando trata-se de qualidade. Enfrenta novas tarefas
com um desafio, tendo a iniciativa de buscar informações e conhecimentos necessários para executá-las.

1) (

)

Insatisfatório - 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.

2) (

)

3) (

)

4) (

)

Regular - Tem iniciativa de resolver os casos e/ou tarefas mais rotineiras.
Boa - 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.
Excelente - 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 “Divisão”, apresentando-se disponível
para colaborar com chefia e colegas.

_____________________
Servidor

____________________
Chefe imediato

____________________
Diretor

De
acordo
com
o
decreto
_____/2018
esta
2ª
avaliação
do
estágio
probatório
........................................,atingindo.................pontos......................................................................................
Data: / /
Assinatura do funcionário avaliado:

foi

considerada
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ANEXO III
FICHA DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Matricula:
Nome:
Cargo:
Local :

Data Admissão:
De:

3ª Avaliação

FATORES
1. INTERESSE
Refere-se à atitude de buscar as
informações necessárias para a
execução do seu trabalho, bem
como
a
atenção
e
ao
cumprimento das informações
recebidas.

2. RESPEITO AS NORMAS E
REGULAMENTOS
Refere-se à organização das
tarefas,
considerando
o
cumprimento dos procedimentos
estabelecidos e o respeito à
hierarquia.

3. RESPONSABILIDADE
Refere-se à atitude de executar o
que lhe compete de forma
correta, sem a necessidade de
supervisão constante.

4. ADAPTAÇÃO
Refere-se à capacidade do
servidor de adaptar-se a novos
métodos, próprios do local onde
está lotado.

Período Avaliado

NÍVEIS DE DESEMPENHO
Insatisfatório - Espera que lhe digam o que é preciso ser feito. 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 amanhã”.
Regular - 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 testa-los.
Boa - Percebe as situações rotineiras de trabalho, sem que seja preciso cobrar. Aplica as soluções que
lhe são apresentadas.

1) (

)

2) (

)

3) (

)

4) (

)

Excelente - 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.

1) (

)

Insatisfatório - Não segue normas e ordens disciplinares , colocando-se em situações fora das
estabelecidas. Tenta dar um jeitinho de contorná-la para não ter de segui-las.

2) (

)

Regular - Aceita as normas e ordens disciplinares. No que diz respeito à hierarquia chega a avançar seus
limites, criando até situações desagradáveis para colegas e/ou chefia.

3) (

)

Boa - Conhece e procura cumprir todas as normas e ordens disciplinares da melhor forma possível, não
tendo gerado nenhum tipo de situação indesejada com suas atitudes.

4) (

)

Excelente - Cumpre efetivamente as normas e ordens disciplinares. Suas ações são executadas
conforme o estabelecido. Dispensa supervisão para executar uma ordem recebida.

1) (

)

Insatisfatório - Evita comprometer-se ou assumir sua responsabilidade. Quando cobrado tem sempre
uma desculpa pronta, atribuindo a falha a uma causa ou pessoa.

2) (

)

Regular - Algumas de suas atitudes no trabalho precisam ser acompanhadas para que possa ter certeza
de que entregará suas tarefas conforme estabelecido.

3) (

)

Boa - Demonstra conhecimento de suas responsabilidades. Não precisa ser cobrado pela sua chefia para
que cumpra os prazos e/ou padrões estabelecidos.

4) (

)

Excelente - Compromete-se com se trabalho, sendo extremamente responsável pelo que faz. Está atento
para todos os detalhes. Preocupa-se com o bom andamento dos serviços.

1) (

)

Insatisfatório - Tem dificuldade em adaptar-se, sempre questionando situações e métodos de maneira
negativa, tentando convencer as pessoas de sua desnecessidade. Pode ser representado ainda pelo tipo
de servidor que tem dificuldade em adaptar-se com os colegas de sua área.

2) (

)

Regular - Precisa ser lembrado de que o serviço público tem suas particularidades e limitações legais.
Demonstra boa vontade em aprender para adequar-se às necessidades do setor.

3) (

)

Boa - Reage adequadamente acatando as ordens ou assimilando os novos métodos. Adapta-se bem ao
cargo ora ocupado.

4) (

)

Excelente - Acata as novas ordens e assimila perfeitamente, preocupando-se em entender o
funcionamento do setor para melhor compreendê-lo e cumprir suas tarefas com qualidade.
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5.
COOPERAÇÃO
E
SOLIDARIEDADE COM OS
COLEGAS:
Refere-se à disponibilidade que
apresenta para ajudar colegas e
chefia em situações de trabalho.

6. RESPEITO:
Refere-se ao relacionamento no
trabalho e a atitude de tratar com
urbanidade chefia, colegas e
clientes.

7.
QUALIDADE
E
ATENÇÃO:
Refere-se à atenção ao serviço,
caracterizando-se pela execução
correta das tarefas.

8. INICIATIVA:
Refere-se à atitude de agir dentro
de seus limites de atuação no
trabalho.

9. PRODUTIVIDADE:
Refere-se ao volume de
trabalho executado, dentro
dos padrões exigidos, em
determinado
espaço
de
tempo.

1) (

)

Insatisfatório - Não sabe se irá colaborar com o grupo ou com a chefia. Quando solicitado se dispõe
mas, não empenha-se como deveria, ocasionando sobrecarga para os outros prejudicando os resultados
finais.

2) (

)

Regular - Colabora sem maiores envolvimento e/ou comprometimento. Participa mas deixa claro que o
problema não lhe diz respeito.

3) (

)

Boa - Terminadas as suas tarefas dispõe-se a colaborar com colegas e chefia, objetivando o bom
andamento dos trabalhos do grupo.

4) (

)

Excelente - Percebe a necessidade de sua colaboração. Não poupa esforços, suas atitudes demonstram
preocupação com o cumprimento dos objetivos do MUNICÍPIO, independentemente de estarem
diretamente sob sua responsabilidade.

1) (

)

Insatisfatório - Não possui a habilidade de relacionar-se, o que já lhe ocasionou problemas com as
outras pessoas. Entende como pessoais as críticas que lhe são feitas no trabalho.

2) (

)

Regular - Esforça-se para relacionar-se bem com as outras pessoas. Nos conflitos atribui aos outros as
causas dos problemas.

3) (

)

SBoa - Sente-se a vontade para participar de tarefas que envolvem outras pessoas, fazendo o possível para
manter um bom relacionamento no trabalho. Respeita a hierarquia e, em condições , é capaz de separar
os assuntos pessoais dos de trabalho.

4) (

)

Excelente - Mantém um relacionamento considerado adequado, respeitando os limites profissionais e
pessoais das chefias e colegas. Zela pelo bom relacionamento no ambiente de trabalho, servindo como
mediador de situações entre colegas e/ou colegas e chefia.

1) (

)

Insatisfatório - Embora faça o que lhe é pedido, peca pelos resultados finais. Seu trabalho apresenta
falhas características da falta de atenção. Quando cobrado não demonstra muito interesse em aprimorarse, e ocasionalmente repete os erros.

2) (

)

Regular - 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) (

)

Boa - Seu trabalho está dentro dos padrões exigidos. Interessa-se em aprender sobre seus serviços, seja
participando de treinamento ou em instruções que lhe são transmitidas.

4) (

)

Excelente - Executa seu trabalho com perfeição quando trata-se de qualidade. Enfrenta novas tarefas
com um desafio, tendo a iniciativa de buscar informações e conhecimentos necessários para executá-las.

1) (

)

Insatisfatório - 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.

2) (

)

3) (

)

4) (

)

1)

(

)

2)

(

)

3)

(

)

4)

(

)

Regular - Tem iniciativa de resolver os casos e/ou tarefas mais rotineiras.
Boa - 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.
Excelente - 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 “Divisão”, apresentando-se disponível
para colaborar com chefia e colegas.

Insatisfatório - Sua produtividade varia. Em algumas situações, precisa ser acompanhado e
lembrado quanto aos prazos.
Regular - A quantidade de trabalho que executa é apenas adequada nas situações em que a
necessidade de serviços é menor. Se há um aumento neste volume, não consegue cumprir o que dele
se espera.
Boa - Tem nível de produtividade dentro dos padrões. Empenha-se para melhorar o volume
executado, contornando as dificuldades que lhe são impostas no dia-a-dia.
Excelente - Utiliza toda a sua capacidade e recursos materiais disponíveis, sendo altamente
produtivo, mesmo em situações de aumento de demanda de serviços.
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10. ECONOMIA:
Refere-se ao uso que faz de
seus materiais e
equipamentos, considerando
o aproveitamento e
conservação.

11. FLEXIBILIDADE:
Refere-se à capacidade de
administrar
mudanças
repentinas na rotina de
trabalho.

12. ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO:
Refere-se à capacidade de
organização do local de
trabalho.

1)

(

)

Insatisfatório - Não demonstra cuidado com o uso e conservação de seus materiais e equipamentos.
Precisa ser cobrado constantemente para a economia dos recursos disponíveis.

2)

(

)

Regular - Tem cuidado com os equipamentos que estão sob a sua responsabilidade. Quanto aos seus
materiais, sua utilização, em algumas situações necessita de orientações.

3)

(

)

Boa - Usa e cuida dos equipamentos que estão sob a sua responsabilidade, aproveitando-os
adequadamente. Tem zelo quanto aos materiais, preocupando-se em aproveita-los convenientemente,
diminuindo assim seu consumo.

4)

(

)

1)

(

)

2)

(

)

3)

(

)

Regular - Sua flexibilidade decorre da imposição de sua chefia, pois espontaneamente restringe-se
ao trivial, faz tudo exatamente como sempre foi feito, ainda que novas normas ou contingências
surjam e exijam rápidas soluções.
Boa - É flexível em suas ações. Age pautado pelas normas estabelecidas e pelo bom senso, sempre
respeitando as peculiaridades de seu trabalho. É reativo.

4)

(

)

Excelente - Age ativamente prevendo situações que sejam necessárias rápidas respostas. É capaz de
programar-se e alterar sua rotina de tarefas a fim de obter maior rendimento do seu trabalho.

1)

(

)

Insatisfatório - Seu local de trabalho não segue as normas de organização estabelecidas, gerando
atraso em localizar determinados utensílio, material ou informação quando solicitado.

2)

(

)

Regular - Mantém-se organizado, porém se acompanhado e exigido diretamente, pois a organização
não é prática habitual em sua rotina, já tendo sido chamada sua atenção para esse fator.

3)

(

)

Boa - Demonstra organização no trabalho, mantendo guardados, armazenados ou arquivados tudo
que é pertinente ao exercício de seu cargo.

4)

(

)

Excelente - A organização é parte integrante de seu trabalho. Colabora com seus colegas, participa
de discussões voltadas para a adoção de medidas de melhoria na gestão das informações e da
organização no ambiente de trabalho.

_________________________
Servidor

Excelente - Busca o seu aperfeiçoamento profissional para aproveitar ao máximo seus
equipamentos e materiais. Preocupa-se com sua qualidade, estando atento para qualquer
irregularidade que possa perceber e comunica a chefia. Mantém os cuidados de manutenção
preventiva dos equipamentos na sua rotina de trabalho.
Insatisfatório - Sua atuação limita-se em executar suas tarefas de maneira rotineira, apresenta
resistências à mudança em sua rotina, ainda que elas sejam absolutamente necessárias. 1

____________________
Chefe imediato

______________________
Diretor

De
acordo
com
o
decreto
_____/2018
esta
3ª
avaliação
do
estágio
probatório
........................................,atingindo....................pontos......................................................................................
Data: / /
Assinatura do funcionário avaliado:

foi

considerada
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ANEXO IV
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA PROMOÇÃO

Matricula:
Nome:
Cargo:
Local / Secretaria:

Data Admissão:

De:

FATORES
1. INTERESSE
Refere-se à atitude de buscar as
informações necessárias para a
execução do seu trabalho, bem
como
a
atenção
e
ao
cumprimento das informações
recebidas.

2. RESPEITO AS NORMAS E
REGULAMENTOS
Refere-se à organização das
tarefas,
considerando
o
cumprimento dos procedimentos
estabelecidos e o respeito à
hierarquia.

3. RESPONSABILIDADE
Refere-se à atitude de executar o
que lhe compete de forma
correta, sem a necessidade de
supervisão constante.

4. ADAPTAÇÃO
Refere-se à capacidade do
servidor de adaptar-se a novos
métodos, próprios do local onde
está lotado.

Período Avaliado

NÍVEIS DE DESEMPENHO
Insatisfatório - Espera que lhe digam o que é preciso ser feito. 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 amanhã”.
Regular - 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 testa-los.
Boa - Percebe as situações rotineiras de trabalho, sem que seja preciso cobrar. Aplica as soluções
que lhe são apresentadas.

1) (

)

2) (

)

3) (

)

4) (

)

Excelente - 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.

1) (

)

Insatisfatório - Não segue normas e ordens disciplinares , colocando-se em situações fora das
estabelecidas. Tenta dar um jeitinho de contorná-la para não ter de segui-las.

2) (

)

Regular - Aceita as normas e ordens disciplinares. No que diz respeito à hierarquia chega a avançar
seus limites, criando até situações desagradáveis para colegas e/ou chefia.

3) (

)

Boa - Conhece e procura cumprir todas as normas e ordens disciplinares da melhor forma possível,
não tendo gerado nenhum tipo de situação indesejada com suas atitudes.

4) (

)

Excelente - Cumpre efetivamente as normas e ordens disciplinares. Suas ações são executadas
conforme o estabelecido. Dispensa supervisão para executar uma ordem recebida.

1) (

)

Insatisfatório - Evita comprometer-se ou assumir sua responsabilidade. Quando cobrado tem sempre
uma desculpa pronta, atribuindo a falha a uma causa ou pessoa.

2) (

)

Regular - Algumas de suas atitudes no trabalho precisam ser acompanhadas para que possa ter
certeza de que entregará suas tarefas conforme estabelecido.

3) (

)

Boa - Demonstra conhecimento de suas responsabilidades. Não precisa ser cobrado pela sua chefia
para que cumpra os prazos e/ou padrões estabelecidos.

4) (

)

Excelente - Compromete-se com se trabalho, sendo extremamente responsável pelo que faz. Está
atento para todos os detalhes. Preocupa-se com o bom andamento dos serviços.

1) (

)

Insatisfatório - Tem dificuldade em adaptar-se, sempre questionando situações e métodos de
maneira negativa, tentando convencer as pessoas de sua desnecessidade. Pode ser representado
ainda pelo tipo de servidor que tem dificuldade em adaptar-se com os colegas de sua área.

2) (

)

Regular - Precisa ser lembrado de que o serviço público tem suas particularidades e limitações
legais. Demonstra boa vontade em aprender para adequar-se às necessidades do setor.

3) (

)

Boa - Reage adequadamente acatando as ordens ou assimilando os novos métodos. Adapta-se bem
ao cargo ora ocupado.

4) (

)

Excelente - Acata as novas ordens e assimila perfeitamente, preocupando-se em entender o
funcionamento do setor para melhor compreendê-lo e cumprir suas tarefas com qualidade.
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5.
COOPERAÇÃO
E
SOLIDARIEDADE COM OS
COLEGAS:
Refere-se à disponibilidade que
apresenta para ajudar colegas e
chefia em situações de trabalho.

6. RESPEITO:
Refere-se ao relacionamento no
trabalho e a atitude de tratar com
urbanidade chefia, colegas e
clientes.

7.
QUALIDADE
E
ATENÇÃO:
Refere-se à atenção ao serviço,
caracterizando-se pela execução
correta das tarefas.

8. INICIATIVA:
Refere-se à atitude de agir dentro
de seus limites de atuação no
trabalho.

9. PRODUTIVIDADE:
Refere-se ao volume de trabalho
executado, dentro dos padrões
exigidos, em determinado espaço
de tempo.

1) (

)

Insatisfatório - Não sabe se irá colaborar com o grupo ou com a chefia. Quando solicitado se dispõe
mas, não empenha-se como deveria, ocasionando sobrecarga para os outros prejudicando os
resultados finais.

2) (

)

Regular - Colabora sem maiores envolvimento e/ou comprometimento. Participa mas deixa claro
que o problema não lhe diz respeito.

3) (

)

Boa - Terminadas as suas tarefas dispõe-se a colaborar com colegas e chefia, objetivando o bom
andamento dos trabalhos do grupo.

4) (

)

Excelente - Percebe a necessidade de sua colaboração. Não poupa esforços, suas atitudes
demonstram preocupação com o cumprimento dos objetivos do MUNICÍPIO, independentemente
de estarem diretamente sob sua responsabilidade.

1) (

)

Insatisfatório - Não possui a habilidade de relacionar-se, o que já lhe ocasionou problemas com as
outras pessoas. Entende como pessoais as críticas que lhe são feitas no trabalho.

2) (

)

Regular - Esforça-se para relacionar-se bem com as outras pessoas. Nos conflitos atribui aos outros
as causas dos problemas.

3) (

)

SBoa - Sente-se a vontade para participar de tarefas que envolvem outras pessoas, fazendo o possível
para manter um bom relacionamento no trabalho. Respeita a hierarquia e, em condições , é capaz de
separar os assuntos pessoais dos de trabalho.

4) (

)

Excelente - Mantém um relacionamento considerado adequado, respeitando os limites profissionais
e pessoais das chefias e colegas. Zela pelo bom relacionamento no ambiente de trabalho, servindo
como mediador de situações entre colegas e/ou colegas e chefia.

1) (

)

Insatisfatório - Embora faça o que lhe é pedido, peca pelos resultados finais. Seu trabalho apresenta
falhas características da falta de atenção. Quando cobrado não demonstra muito interesse em
aprimorar-se, e ocasionalmente repete os erros.

2) (

)

Regular - 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) (

)

Boa - Seu trabalho está dentro dos padrões exigidos. Interessa-se em aprender sobre seus serviços,
seja participando de treinamento ou em instruções que lhe são transmitidas.

4) (

)

Excelente - Executa seu trabalho com perfeição quando trata-se de qualidade. Enfrenta novas
tarefas com um desafio, tendo a iniciativa de buscar informações e conhecimentos necessários para
executá-las.

1) (

)

Insatisfatório - 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.

2) (

)

3) (

)

4) (

)

1) (

)

2) (

)

3) (

)

4) (

)

Regular - Tem iniciativa de resolver os casos e/ou tarefas mais rotineiras.
Boa - 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.
Excelente - 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 “Divisão”, apresentando-se
disponível para colaborar com chefia e colegas.

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

17
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

10. ECONOMIA:
Refere-se ao uso que faz de seus
materiais
e
equipamentos,
considerando o aproveitamento e
conservação.

11. FLEXIBILIDADE:
Refere-se à capacidade de
administrar
mudanças
repentinas na rotina de trabalho.

12. ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO:
Refere-se à capacidade de
organização do local de trabalho.

1) (

)

Insatisfatório - Não demonstra cuidado com o uso e conservação de seus materiais e equipamentos.
Precisa ser cobrado constantemente para a economia dos recursos disponíveis.

2) (

)

Regular - Tem cuidado com os equipamentos que estão sob a sua responsabilidade. Quanto aos seus
materiais, sua utilização, em algumas situações necessita de orientações.

3) (

)

Boa - Usa e cuida dos equipamentos que estão sob a sua responsabilidade, aproveitando-os
adequadamente. Tem zelo quanto aos materiais, preocupando-se em aproveita-los convenientemente,
diminuindo assim seu consumo.

4) (

)

1) (

)

2) (

)

3) (

)

Regular - Sua flexibilidade decorre da imposição de sua chefia, pois espontaneamente restringe-se
ao trivial, faz tudo exatamente como sempre foi feito, ainda que novas normas ou contingências
surjam e exijam rápidas soluções.
Boa - É flexível em suas ações. Age pautado pelas normas estabelecidas e pelo bom senso, sempre
respeitando as peculiaridades de seu trabalho. É reativo.

4) (

)

Excelente - Age ativamente prevendo situações que sejam necessárias rápidas respostas. É capaz de
programar-se e alterar sua rotina de tarefas a fim de obter maior rendimento do seu trabalho.

1) (

)

Insatisfatório - Seu local de trabalho não segue as normas de organização estabelecidas, gerando
atraso em localizar determinados utensílio, material ou informação quando solicitado.

2) (

)

Regular - Mantém-se organizado, porém se acompanhado e exigido diretamente, pois a organização
não é prática habitual em sua rotina, já tendo sido chamada sua atenção para esse fator.

3) (

)

Boa - Demonstra organização no trabalho, mantendo guardados, armazenados ou arquivados tudo
que é pertinente ao exercício de seu cargo.

4) (

)

Excelente - A organização é parte integrante de seu trabalho. Colabora com seus colegas, participa
de discussões voltadas para a adoção de medidas de melhoria na gestão das informações e da
organização no ambiente de trabalho.

_________________
Servidor

Excelente - Busca o seu aperfeiçoamento profissional para aproveitar ao máximo seus
equipamentos e materiais. Preocupa-se com sua qualidade, estando atento para qualquer
irregularidade que possa perceber e comunica a chefia. Mantém os cuidados de manutenção
preventiva dos equipamentos na sua rotina de trabalho.
Insatisfatório - Sua atuação limita-se em executar suas tarefas de maneira rotineira, apresenta
resistências à mudança em sua rotina, ainda que elas sejam absolutamente necessárias. 1

__________________
Chefe imediato

____________________
Diretor
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ANEXO V
HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇAO DEO ESTÁGIO PROBATÓRIO E DE DESEMPENHO PARA PROMOÇÃO
Matricula:
Nome:
Cargo:
Local / Secretaria:

Data Admissão:

Período Avaliado
De:

OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

O SERVIDOR FOI:

APROVADO (

)

REPROVADO (

O SERVIDOR FOI PROMOVIDO PARA O GRAU

)

DATA: ....../....../.......

DESDE: ......./......./........

Comentários do (a) Avaliado (a)
Concorda Com o resultado:

SIM (

)

NÃO (

)

Comentários:

Segue(m) em anexo, o pedido de reconsideração contendo (

) folha(s).

Assinatura do servidor (a)

HOMOLOGADO EM ____/____/____

ASSINATURAS

CHEFE DE DIVISÃO
DIRETOR OU EQUIVALENTE DA PASTA
MEMBRO DA COMISSÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS – DIVISÃO DE ADMISSÃO
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ANEXO VI
TABELA DE PESO

1- INTERESSE
2-RESPEITO ÁS NORMAS
3-RESPONSABILIDADE
4-ADAPTAÇÃO
5-COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE
6-RESPEITO
7-QUALIDADE E ATENÇÃO
8-INICIATIVA
9-PRODUTIVIDADE
10-ECONOMIA
11-FLEXIBILIDADE
12-ORGANIZAÇÃO

EXCELENTE
200
100
300
100
300
200
100
100
300
100
200
100

BOM
150
75
225
75
225
150
75
75
225
75
150
75

REGULAR
100
50
150
50
150
100
50
50
150
50
100
50

INSATISFATÓRIO
50
25
75
25
75
50
25
25
75
25
50
25
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