
 
 
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES 

 

 

 
DECRETO N° 34/2017  

 
 

REGULAMENTA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM 
ESTÁGIO PROBATÓRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
NADIR CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade do disposto na Lei n° 497 de 18 de fevereiro de 1991, 
artigo 227. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento que disciplina os procedimentos para a avaliação de 
desempenho do servidor público municipal em estágio probatório, com vista à aquisição de 
estabilidade, nos termos da Lei n° 497 de 18 de fevereiro de 1991 - do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Municipais de Paulo Lopes, artigo 30º e seus parágrafos, que é 
publicado em ANEXO ao presente Decreto. 
 
Art. 2°. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

 
 
 
 
 
 
 

Nadir Carlos Rodrigues 
Prefeito Municipal 

 
Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios em 31 de agosto de 2017  

 
 

 
 

José Antônio Rogério 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 

 
 

REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

 
 
Art. 1º. Estágio Probatório é o período de 3 (três) anos de exercício do servidor nomeado 
para o cargo de provimento efetivo, durante o qual será verificada a conveniência ou não 
da sua confirmação no cargo, mediante a apuração dos seguintes fatores: 
 
I - Assiduidade e pontualidade: comparecimento diário ao trabalho e o cumprimento dos 
horários estabelecidos ou determinados; 
 
II - Disciplina: observância de preceitos e normas legais, submissão aos regulamentos e 
diligência na utilização de equipamentos e materiais, visando à sua conservação e 
economia; uso de trajes convenientes em serviço e de uniforme, quando for o caso; 
 
III - Idoneidade Moral: é o conjunto de qualidades que recomendam o indivíduo à 
consideração pública, com atributos como honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade e 
bons costumes aplicados ao cargo ocupado na Administração Pública; 
 
IV - Aptidão: é a capacidade específica do funcionário para ocupar o cargo público, 
preenchendo os requisitos exigidos e necessários inerentes ao cargo; 
 
V - Dedicação ao Serviço: é a capacidade natural do funcionário em exercer suas tarefas 
com determinação, demonstrando, através de suas ações que gosta do que faz e que se 
adapta perfeitamente ao ambiente de trabalho; 
 
VI - Eficiência: desenvolvimento das atividades do cargo, de forma planejada e organizada, 
dentro dos padrões estabelecidos e desempenho com zelo, presteza e qualidade, das 
tarefas que lhe forem cometidas; 
 
VII – Autoavaliação: Leva o avaliado a refletir sobre o seu desempenho nas tarefas 
executadas, observando os pontos positivos, os pontos de melhoria, as potencialidades 
entre outros; é preenchido pelo avaliado. 
 
§ 1º. Serão levadas em consideração, ainda, na avaliação do servidor em estágio 
probatório, as proibições contidas no artigo 177º da Lei n° 497 de 18 de fevereiro de 1991 - 
do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Paulo Lopes. 
 
§ 2º. O período do estágio probatório será obrigatoriamente cumprido no exercício das 
atribuições do cargo efetivo para o qual o servidor foi nomeado, ressalvada a hipótese 
prevista no art. 9º deste regulamento. 
 
Art. 2º. A contar do primeiro dia do exercício no cargo efetivo o desempenho do servidor 
será objeto de avaliações semestrais, durante os 3 (três) anos de duração do estágio 
probatório, observado o seguinte cronograma: 
 
Primeira avaliação: Até o último dia do sexto mês de exercício; 
Segunda avaliação: Até o último dia do décimo segundo mês de exercício; 
Terceira avaliação: Até o último dia do décimo oitavo mês de exercício; 
Quarta avaliação: Até o último dia do vigésimo quarto mês de exercício; 
Quinta avaliação: Até o último dia do trigésimo mês de exercício. 
 



Parágrafo Único. Ultimada a quinta avaliação, o responsável por cada departamento 
deverá, três meses antes do término da avaliação de desempenho do servidor público 
municipal em estágio probatório, encaminhar reservadamente ao Departamento de 
Recursos Humanos, relatório sobre o servidor, tendo em vista os requisitos enumerados 
nos itens I a VI do artigo 3 º desse regulamento para apuração do resultado final. 
 
Art. 3º Fica estabelecido o limite máximo de 100 (cem) pontos para cada avaliação, 
distribuídos entre os fatores definidos no artigo 1º deste Regulamento, nas seguintes 
proporções: 
 
I - Assiduidade e pontualidade, 15 (quinze) pontos; 
II - Disciplina, 15 (quinze) pontos; 
III - Idoneidade Moral – 15 (quinze) pontos 
IV - Aptidão, 15 (quinze) pontos; 
V - Dedicação ao serviço, 15 (quinze) pontos e 
VI - Eficiência, 15 (quinze) pontos; 
VII - Autoavaliação, 10 (dez) pontos. 
 
Art. 4º.  Será aprovado no estágio probatório e considerado apto para obter a estabilidade 
no serviço público municipal e confirmação no cargo, o servidor que obtiver, no mínimo, 70 
(setenta) pontos na média aritmética de suas avaliações. 
 
Art. 5º.  O servidor em estágio probatório deverá realizar autoavaliação de suas atividades 
profissionais conforme o ANEXO III – Ficha de Autoavaliação do Servidor em Estágio 
Probatório. 
 
Art. 6º. A avaliação do servidor em estágio probatório não prejudica a apuração de sua 
responsabilidade por faltas disciplinares nem a aplicação das penalidades previstas na Lei 
n° 497, de 18 de junho de 1991 - Estatuto dos Servidores Municipais de Paulo Lopes, 
assegurado o direito de ampla defesa. 
 
Art. 7º. Suspendem o estágio probatório as licenças ou afastamentos, independentemente 
do motivo, maiores do que 30 (trinta) dias para cada avaliação semestral. 
 
Parágrafo Único. O período de férias não será computado para fins da suspensão 
estabelecida no caput. 
 
Art. 8º. 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 suportadas pelo servidor deficiente 
físico não poderão interferir na avaliação de seu desempenho, sendo vedado considerá-las 
como elementos redutores de pontos. 
 
Art. 9º. 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 ao 
Chefe de Departamento 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. 10. O Prefeito Municipal designará as seguintes comissões, mediante a expedição de 
Portarias, compostas cada uma por 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, todos 
servidores efetivos e estáveis, indicando qual deles presidirá os trabalhos, bem como o 
critério de substituição dos titulares: 
 
I – Comissão de Avaliação do Estágio Probatório; 
II – Comissão de Recursos. 
 
Parágrafo único. É vedada a participação de servidor em mais de uma Comissão. 
 
Art. 11. Compete à Comissão de Avaliação do Estágio Probatório: 
 
I - Realizar a avaliação periódica do estágio probatório de cada servidor nos termos deste 
regulamento; 
II - Solicitar a assistência de qualquer órgão técnico da Prefeitura Municipal, sempre que 
necessária ao bom termo do processo de avaliação; 
III – Requisitar peças, documentos ou processos e entrevistar o servidor, seus colegas de 
trabalho, as chefias ou os servidores por ela designados; 
IV – Demais atos necessários para a realização da avaliação semestral. 
 
§ 1º. No desempenho de suas atribuições, a Comissão de Avaliação será assistida pelo 
Departamento de Recursos Humanos, o qual fará o controle de todos os afastamentos do 
servidor em estágio probatório. 
§ 2º. As avaliações serão feitas com utilização dos formulários contidos nos Anexos I, II, III 
e IV, que integram o presente Regulamento. Na presença do servidor avaliado, será a 
mesma datada e assinada por todos os membros do grupo avaliador e pelo próprio servidor 
avaliado. 
§ 3º. Na hipótese de o servidor não concordar com as conclusões da avaliação, manifestará 
suas razões no formulário próprio constante dos ANEXOS I e II e, caso sejam necessários 
esclarecimentos, deverá prestá-los em formulário próprio constante no ANEXO IV no prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de sua notificação, ao fim do qual, com ou sem 
esclarecimentos, será o processo remetido à Comissão de Recursos para decisão. 
§ 4º. As Comissões de Avaliação deverão programar com razoável antecipação as datas 
em que serão feitas as avaliações semestrais, a fim de que possam ser escalonadas as 
férias dos servidores em estágio probatório, ficando proibido concedê-las no trimestre que 
anteceder a data da última avaliação. 
 
Art. 12. Compete às chefias imediatas dos servidores em estágio probatório, três meses 
antes do fim do estágio, informar reservadamente ao Departamento de Recursos Humanos 
sobre os fatores listados no art. 1º deste regulamento. 
 
Art. 13. Compete ao Departamento de Recursos Humanos, nos procedimentos de 
avaliação do servidor em estágio probatório: 
 
I - Emitir instrumentos de avaliação para cada servidor estagiário; 
II - Comunicar as situações de suspensão do estágio probatório previstas neste 
regulamento; 
III - Calcular os pontos previstos em cada instrumento de avaliação; 
IV - Encaminhar pedidos de pareceres aos órgãos competentes, sobre as situações 
ambíguas enfrentadas durante os procedimentos avaliatórios; 
V - Calcular a média aritmética das pontuações obtidas pelo servidor estagiário nas 
avaliações semestrais; 
VI – Encaminhar parecer do resultado final das avaliações dos servidores; 
VII - Assessorar e dar suporte administrativo ao cumprimento das atribuições da Comissão 
de Avaliação do Estágio Probatório e da Comissão de Recursos; 
VIII- Providenciar a capacitação, quando solicitado pela Comissão de Avaliação; 



IX - Receber sob protocolo peças contendo esclarecimentos prestados pelo servidor, 
defesas e recursos, para encaminhamento aos órgãos competentes, ainda que 
intempestivos. 
X - Propor justificadamente ao Prefeito Municipal, com base nos relatórios e documentos do 
processo bem assim nas suas próprias diligências e convicções, a declaração de 
estabilidade ou a exoneração do servidor avaliado. 
 
Parágrafo único. Do parecer, se contrário à efetivação, será dada vista ao estagiário para 
apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
Art. 14. Compete à Comissão de Recursos: 
 
I – Analisar o parecer do resultado final encaminhado pelo Departamento de Recursos 
Humanos, e a eventual defesa, proferindo decisão; 
II – Submeter a decisão, se favorável ao estagiário, à aprovação do Prefeito, realizando os 
encaminhamentos determinados; 
III – Solucionar questões diversas quanto à atuação da Comissão de Avaliação, da chefia 
imediata, do Departamento de Recursos Humanos e do servidor avaliado. 
 
§ 1º. Entendendo pela exoneração do servidor avaliado, a Comissão de Recursos redigirá o 
seu relatório circunstanciado, destinando cópia ao servidor avaliado, mediante recibo, 
iniciando-se o prazo de 10 (dez) dias para defesa. 
§ 2º. Produzida a defesa e vindo a Comissão de Recursos a reconsiderar a decisão 
anterior, proporá a confirmação do servidor no cargo. 
§ 3º. Não havendo reconsideração, será o caso encaminhado para julgamento do Prefeito 
Municipal. 
 
Art. 15. Na contagem dos prazos para prestação de esclarecimentos, apresentação de 
defesa e interposição de recurso referidos neste Regulamento, exclui-se o dia do começo e 
inclui o dia do vencimento. 
 
Art. 16. Contam-se os prazos em dias úteis, assim entendidos aqueles em que houver 
expediente normal na Prefeitura Municipal. 
 
Art. 17. 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 e obtido o parecer favorável à sua permanência no exercício do 
cargo. 
 
Art. 18. O ato de exoneração do servidor não aprovado no estágio probatório é de 
competência do Prefeito Municipal, por meio de portaria, que será publicada no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina. 
 
Art. 19. Aplicam-se as disposições deste Regulamento, no que couber, a todos os 
servidores públicos municipais que, na data da publicação, estiverem em estágio 
probatório, dispensada a avaliação do período de exercício já ocorrido. 
 
Art. 20. Os casos omissos serão decididos em conjunto pela Secretaria Municipal de 
Administração e pela Comissão de Recursos ouvida, se necessário, a Assessoria Jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES 

ANEXO – I 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO  

SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
IDENTIFICAÇÃO 

AVALIADO: MATRÍCULA: 

CARGO: 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: (  ) 1ª AVALIAÇÃO (  ) 2ª AVALIAÇÃO (  ) 3ª AVALIAÇÃO (  ) 4ª AVALIAÇÃO (  ) 5ª AVALIAÇÃO 

AVALIADOR (1) MATRÍCULA: 

CARGO: 

AVALIADOR (2) MATRÍCULA: 

   CARGO: 

AVALIADOR (3) MATRÍCULA: 

CARGO: 

AVALIADOR (4) MATRÍCULA: 

CARGO: 

OBJETIVO 

Esta ficha tem por objetivo avaliar o servidor em estágio probatório, por meio dos requisitos a seguir listados. A 
pontuaç ão deve obedecer aos critérios estabelec idos pela Tabela de Pontos e Avaliação – ANEXO V. 

 
AVALIAÇÃO DOS FATORES  

1.ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE: comparecimento diário ao trabalho e o cumprimento dos 

horários estabelecidos ou determinados; 

 

2.DISCIPLINA: observância de preceitos e normas legais, submissão aos regulamentos e diligência 

na utilização de equipamentos e materiais, visando à sua conservação e economia; uso de trajes 

convenientes em serviço; 

 

3.IDONEIDADE MORAL: é o conjunto de qualidades que recomendam o indivíduo à consideração pública, 

com atributos como honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade e bons costumes aplicados ao cargo 

ocupado na Administração Pública. 

 

4.APTIDÃO: é a capacidade específica do funcionário para ocupar o cargo público, preenchendo    os 

requisitos exigidos e necessários inerentes ao cargo. 

 

5.DEDICAÇÃO AO SERVIÇO: iniciativa, proposição de soluções adequadas às questões ou dúvidas 

surgidas no trabalho, atualização profissional, contribuição com novas ideias tendo em vista as 

necessidades da unidade; cooperação com os colegas de trabalho, objetivando Resultados conjuntos 

satisfatórios; 

 

6.EFICIÊNCIA: desenvolvimento das atividades do cargo, de forma planejada e organizada, dentro dos 

padrões estabelecidos e desempenho com zelo, presteza e qualidade, das tarefas que lhe forem 

cometidas; 

 

TOTAL DE PONTOS  

ASSINATURAS DOS AVALIADORES  

 
Data:____ / ____ / ________ 

 
 
 

AVALIADOR (1)                  AVALIADOR (2)                   AVALIADOR (3)                  AVALIADOR (4) 

CIÊNCIA DO SERVIDOR AVALIADO 

(    ) CONCORDO COM A AVALIÇÃO   (    ) DISCORDO COM A AVALIÇÃO 
 
Data:____ / ____ / ________ 
 
 

SERVIDOR AVALIADO 
 

Não será admitida, em hipótese alguma, qualquer tipo de rasura no formulário 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES 

ANEXO – II 
FICHA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA AVALIAÇÃO  
DE DESEMPENHO DO SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
IDENTIFICAÇÃO 

AVALIADO: MATRÍCULA: 

CARGO: 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: (  ) 1ª AVALIAÇÃO (  ) 2ª AVALIAÇÃO (  ) 3ª AVALIAÇÃO (  ) 4ª AVALIAÇÃO (  ) 5ª AVALIAÇÃO 

AVALIADOR (1) MATRÍCULA: 

CARGO: 

AVALIADOR (2) MATRÍCULA: 

   CARGO: 

AVALIADOR (3) MATRÍCULA: 

CARGO: 

AVALIADOR (4) MATRÍCULA: 

CARGO: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOS AVALIADORES 

 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
ASSINATURAS DOS AVALIADORES  

 
Data:____ / ____ / ________ 

 
 
 

AVALIADOR (1)                  AVALIADOR (2)                   AVALIADOR (3)                  AVALIADOR (4) 
 
CIÊNCIA DO SERVIDOR AVALIADO 

(    ) CONCORDO COM A AVALIÇÃO   (    ) DISCORDO COM A AVALIÇÃO 
 
Data:____ / ____ / ________ 
 
 
 

SERVIDOR AVALIADO 
 Não será admitida, em hipótese alguma, qualquer tipo de rasura no formulário 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES 

ANEXO – III 
FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO DO SERVIDOR 

EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
IDENTIFICAÇÃO 

AVALIADO: MATRÍCULA: 

CARGO: 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: (  ) 1ª AVALIAÇÃO (  ) 2ª AVALIAÇÃO (  ) 3ª AVALIAÇÃO (  ) 4ª AVALIAÇÃO (  ) 5ª AVALIAÇÃO 

OBJETIVO 

Esta ficha tem por objetivo a autoavaliação do servidor em estágio probatório. Por meio dos requisitos a seguir listados 
o servidor deverá dar uma nota de 1 a 10 pontos conforme sua autoavaliação de desempenho. 

 
FATORES AVALIADOS 

1.ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE: comparecimento diário ao trabalho e o cumprimento dos horários estabelecidos ou 
determinados; 

2.DISCIPLINA: observância de preceitos e normas legais, submissão aos regulamentos e diligência na utilização de 
equipamentos e materiais, visando à sua conservação e economia; uso de trajes convenientes em serviço; 

3.IDONEIDADE MORAL: é o conjunto de qualidades que recomendam o indivíduo à consideração pública, com atributos como 
honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade e bons costumes aplicados ao cargo ocupado na Administração Pública. 

4.APTIDÃO: é a capacidade específica do funcionário para ocupar o cargo público, preenchendo    os requisitos exigidos e 
necessários inerentes ao cargo. 

5.DEDICAÇÃO AO SERVIÇO: iniciativa, proposição de soluções adequadas às questões ou dúvidas surgidas no trabalho, 
atualização profissional, contribuição com novas ideias tendo em vista as necessidades da unidade; cooperação com os 
colegas de trabalho, objetivando Resultados conjuntos satisfatórios; 

6.EFICIÊNCIA: desenvolvimento das atividades do cargo, de forma planejada e organizada, dentro dos padrões estabelecidos 
e desempenho com zelo, presteza e qualidade, das tarefas que lhe forem cometidas; 

TOTAL DE PONTOS  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO SERVIDOR AVALIADO 

 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 

ASSINATURA DO SERVIDOR AVALIADO 

 
Data:____ / ____ / ________ 
 
 
 

SERVIDOR AVALIADO 
 

Não será admitida, em hipótese alguma, qualquer tipo de rasura no formulário 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES 

ANEXO – IV 
FICHA DE ESCLARECIMENTOS DO SERVIDOR 

EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

AVALIADO: MATRÍCULA: 

CARGO: 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: (  ) 1ª AVALIAÇÃO (  ) 2ª AVALIAÇÃO (  ) 3ª AVALIAÇÃO (  ) 4ª AVALIAÇÃO (  ) 5ª AVALIAÇÃO 

ESCLARECIMENTOS DO SERVIDOR AVALIADO 

 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
ASSINATURA DO SERVIDOR AVALIADO 

 
Data:____ / ____ / ________ 
 
 
 

SERVIDOR AVALIADO 
 

Não será admitida, em hipótese alguma, qualquer tipo de rasura no formulário 
 



                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES 
 

ANEXO – V 
TABELA DE PONTOS E AVALIAÇÃO 

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE PONTOS 

Falta  e/ou se atrasa com frequência, ou ainda, se ausenta do horário de serviço, sem apresentar justificativa, não 
sendo possível contar com sua contribuição para realização das atividades. 

1 a 4 

Algumas vezes falta e/ou se atrasa e/ou se ausenta do trabalho, sem apresentar justificativa, acarretando 
transtornos para realização as atividades. 

5 a 7 

Falta e/ou se atrasa e/ou se ausenta pouco, mas tem que ser cobrado para que haja a devida compensação. 8 a 11 

Quase nunca falta ou se atrasa e é pontual. Quando falta ou se ausenta, sempre avisa antes e faz questão de 
compensar. 

12 a 15 

DISCIPLINA 

Não procura se organizar nas tarefas, nem demonstra economia ou cuidado com o uso e a 
conservação dos materiais e equipamentos, danificando-os. Sempre cobrado em relação ao uso adequado, 
conservação e manutenção. 

 
1 a 4 

Raramente é cuidadoso com os equipamentos e instalações. Precisa ser frequentemente cobrado, em relação à 
organização no desenvolvimento dos serviços e no uso adequado, conservação e manutenção de materiais e 
equipamentos. 

 
5 a 7 

Sua organização nas tarefas é satisfatória e é constantemente cuidadoso com os materiais, equipamentos e 
instalações, utilizando-os quase sempre de forma adequada, sem danificá-los. 

8 a 11 

Bastante organizado nas tarefas e extremamente cuidadoso com materiais, equipamentos e instalações, 
sempre os utilizando de forma adequada, sem danificá-los. 

12 a 15 

IDONEIDADE MORAL 

Não mantém conduta pessoal adequada, sendo constantemente advertido verbalmente. Não possui habilidade de 
relacionar-se, o que já causou ao servidor problemas com outras pessoas e críticas ao seu trabalho. 

 
1 a 4 

Em algumas ocasiões, apresentou comportamento inadequado no trabalho e demonstrou pouca capacidade 
de relacionar-se com outras pessoas. 

 
5 a 7 

Possui conduta pessoal adequada, mas precisa se esforçar para melhorar o relacionamento com outras pessoas. 8 a 11 

Demonstra excelente conduta pessoal, mantendo relacionamento adequado e respeitando os limites profissionais e 
pessoais das chefias. Zela pelo bom relacionamento no trabalho. 

12 a 15 

APTIDÃO 
Demonstra falta de entusiasmo e desinteresse em executar as atividades que compete ao seu cargo. Não 
consegue se adaptar ao trabalho. 

 
1 a 4 

Não atingiu ainda a identificação necessária para com o trabalho durante seu período de experiência. 
Demonstra dificuldades em adaptar-se às atribuições do cargo. 

 
5 a 7 

As características pessoais do servidor facilitam a adaptação ao serviço, conduzindo o avaliado a 
desempenhar, com naturalidade, as atividades atribuídas ao seu cargo 

8 a 11 

O servidor está bastante identificado e entusiasmado com seu trabalho, e colabora com prontidão. Sua 
adaptabilidade atingiu um alto nível de qualidade. 

12 a 15 

DEDICAÇÃO AO SERVIÇO 

Não colabora com a equipe e com a chefia. Não cumpre os procedimentos estabelecidos e suas tarefas são 
realizadas com má vontade. 

1 a 4 

Ocasionalmente aceita sugestões dos membros de equipe para diminuir suas dificuldades, mas quase 
nunca age de forma a promover a melhoria do desempenho da equipe em busca de resultados comuns. 

5 a 7 

Colabora com a equipe com a chefia, realiza suas tarefas de forma organizada, mas falta maior boa vontade e 
empenho. 

8 a 11 

Percebe a necessidade de sua colaboração, não poupa esforços, suas tarefas são realizadas com boa vontade 
e grande empenho 

12 a 15 

EFICIÊNCIA 

Raramente é produtivo e o seu trabalho não tem a qualidade que se espera apresentando falhas decorrentes 
da falta de atenção e, mesmo cobrado, repete ocasionalmente os erros. 

1 a 4 

Tem dificuldade de executar seu trabalho dentro dos prazos estabelecidos, às vezes prejudicando seu 
atendimento. Um aumento inesperado do volume de trabalho compromete sua produtividade. 

5 a 7 

Frequentemente consegue executar seu trabalho dentro dos prazos estabelecidos. Procura reorganizar o seu 
tempo para atender ao aumento inesperado do volume de trabalho. 

8 a 11 

Altamente produtivo, apresentando excelente capacidade para execução e conclusão dos trabalhos, mesmo que 
haja aumento inesperado de trabalho, contornando as dificuldades do dia-a-dia. 

12 a 15 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES 

ANEXO – VI 
FICHA DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DESEMPENHO DO  

SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
IDENTIFICAÇÃO 

AVALIADO: MATRÍCULA: 

CARGO: 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: 

DATA DE ADMISSÃO:          /          /           NÚMERO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO:                / 

RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

SERVIDOR: MATRÍCULA: 

 CARGO: 

OBJETIVO 

Esta ficha tem por objetivo apurar os períodos de avaliação do servidor em estágio probatório conforme os 
dados preenchidos nos ANEXOS I e III.  

 
AVALIAÇÃO DOS FATORES  

 
FATORES 

1ª 
AVALIAÇÃO 

2ª 
AVALIAÇÃO 

3ª 
AVALIAÇÃO 

4ª 
AVALIAÇÃO 

5ª 
AVALIAÇÃO 

 
TOTAL 

1.ASSIDUIDADE E 
PONTUALIDADE 

      

2.DISCIPLINA       

3.IDONEIDADE MORAL       

4.APTIDÃO       

5.DEDICAÇÃO AO 
SERVIÇO 

      

6.EFICIÊNCIA       

7 AUTOAVALIAÇÃO       

TOTAL DE PONTOS (a): (Soma total dos pontos)  

TOTAL DE PERÍODOS DE AVALIAÇÃOS (b): (Quantidade de avaliações realizadas)   

MÉDIA DE PONTOS (c): (Quociente da divisão do total de pontos e total de avaliações) (a) : (b) = (c)  

ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO 

 
Data:____ / ____ / ________ 

 
 
 

APURADOR 

CIÊNCIA DO SERVIDOR AVALIADO 

(    ) CONCORDO COM A AVALIÇÃO   (    ) DISCORDO COM A AVALIÇÃO 
 
Data:____ / ____ / ________ 
 
 

SERVIDOR AVALIADO 
 Não será admitida, em hipótese alguma, qualquer tipo de rasura no formulário 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES 

ANEXO – VII 
FICHA DE RECURSO DO SERVIDOR 

EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

AVALIADO: MATRÍCULA: 

CARGO: 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: 

RECURSO DO SERVIDOR AVALIADO 

 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________________________________________________ 
 
 
    _________________________________________________________________________________________ 
 
ASSINATURA DO SERVIDOR AVALIADO 

 
Data: ____ / ____ / ________ 
 
 
 

SERVIDOR AVALIADO 
 

Não será admitida, em hipótese alguma, qualquer tipo de rasura no formulário 

 


