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Legislação
1. INTRODUÇÃO
Este manual objetiva esclarecer o processo de AVALIAÇÃO ESPECIAL DE
DESEMPENHO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, aplicado aos servidores do
Município de Brusque, do Poder Executivo e da Administração Pública Indireta, instituído e
previsto pelas Leis Complementares nº 143/2009, 146/2009 e 147/2009.

2. ESTÁGIO PROBATÓRIO
Segundo a L.C. 143 de 31 de agosto de 2009, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de três anos, durante o
qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo.
A Avaliação Especial de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório, será realizada de
forma semestral, e no seu instrumento de avaliação observará critérios (fatores), objetivando aferir a
aptidão e o princípio da eficiência no exercício do cargo para o qual prestou concurso público.
Não suspendem o estágio probatório:
a) a participação em programa de treinamento regularmente instituído ou para ministrar palestras,
conferências e similares, quando autorizado;
b) a participação em júri e outros serviços obrigatórios por lei;
c) as licenças:
1 . para tratamento de saúde, até quinze dias;
2. para tratamento em caso de acidente ou moléstias adquiridas em serviço, pelo período
de até noventa dias;
3. à gestante, a adotante ou por paternidade.
d) a participação em competição esportiva oficial, quando convocado, por até quinze dias;
e) as férias;
f) a nomeação do servidor efetivo para cargo comissionado nos quadros do Município, Autarquias
e Fundações Municipais, desde que haja similaridade com as funções do cargo efetivo, em despacho
motivado pela autoridade responsável pela avaliação. (Redação dadapela Lei Complementar nº
172/2011)

3. OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO
I - aferir o desempenho do servidor no exercício do cargo para qual prestou concurso
público;
II - valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor em Estágio Probatório;
III - aprimorar o desempenho do servidor, propiciando um processo de aprendizagem;
IV - possibilitar o estreitamento das relações interpessoais e a cooperação dos servidores
entre si e com suas chefias;
V- contribuir para a implementação do princípio da eficiência na Administração Pública
Municipal.

4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO
O Processo de Avaliação Especial de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório terá
como parâmetro as atribuições do cargo ocupado pelo servidor para qual prestou concurso público,
ou do cargo de provimento em comissão que esteja exercendo.

5. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
ESTE ESTÁ DISPONIBILIZADO ONLINE.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A avaliação deverá ser realizada pela chefia imediata do servidor, ficando a cargo das
Secretarias as indicações dos avaliadores.
Caso a chefia imediata também esteja em estágio probatório, deverá obrigatoriamente a
avaliação do servidor ser procedida pela chefia hierarquicamente superior.
Se a chefia imediatamente superior não tenha conhecimento das atividades desenvolvidas pelo
servidor avaliado, deverá designar dois servidores efetivos e estáveis, que exerçam suas funções no
mesmo local de trabalho onde está lotado o servidor em estágio probatório, para realizar a
avaliação. Após a entrega da avaliação efetuada pelos servidores designados, a chefia se utilizará
desta para efetuar a avaliação final do servidor em estágio probatório naquele período, utilizando-se
para isso o critério de média aritmética simples ou outros critérios que entender necessários
No caso de o servidor exercer a função em diferentes locais de trabalho, com diversas
chefias, a avaliação será realizada pela chefia sob a qual o servidor permaneceu pelo lapso de 2
meses ou, alternativamente, pela chefia sob a qual mais tempo permaneceu.

Nas unidades, onde a estrutura administrativa possua cargo de chefia imediata e mediata,
a avaliação será realizada separada por cada um dos avaliadores, valendo como nota final a media
aritmética simples daí obtida.
As avaliações de desempenho

nos casos de afastamento dos servidores em estágio

probatório, para a participação em programa de treinamento regularmente instituído ou para
ministrar palestras, conferências e similares, quando autorizado ou nos casos de licença à gestante, à
adotante ou à paternidade, a média a ser aplicada, deverá:
a)

corresponder à nota obtida na avaliação imediatamente anterior, desde que esta se enquadre no
conceito 'desempenho bom' ou 'desempenho excelente';

b)

corresponder à nota obtida em avaliação a ser realizada quando do retorno do servidor, quando esta
enquadrar-se no conceito `desempenho regular` ou 'desempenho insuficiente'
Formulário de Aviso e Recomendações (Anexo IV do decreto 6.28//2010) serve para auxiliar
o servidor em seu aperfeiçoamento, dando-lhe ciência de alguma conduta ou ato irregular que esteja
exercendo no serviço público, que não enseje processo administrativo ou sindicância, devendo ser
oferecido pela chefia do servidor avaliado, onde será descrita de forma minuciosa a conduta do
servidor e a recomendação de melhora, bem como poderá ser oferecido justificativa, se o quiser, no
mesmo formulário.

6. CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO
1-

ASSIDUIDADE ;

2-

DISCIPLINA ;

3-

INICIATIVA;

4-

PRODUTIVIDADE;

5

– RESPONSABILIDADE;

6

- COMPORTAMENTO ÉTICO .

A definição de cada fator avaliativo está descrito no instrumento online.
Para cada item dos critérios, será atribuída uma pontuação, em uma escala entre 0 (zero) e 10
(dez) pontos, permitindo-se fracionamento em 01 (uma) casa decimal após a vírgula.

7. CONCEITOS DA AVALIAÇÃO
Na Avaliação Especial de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório serão adotados os
seguintes conceitos:

I

- desempenho insuficiente (DI) - nota entre 0 (zero) e 4,9 (quatro inteiros e nove décimos) pontos;

II

- desempenho regular (DR) - nota entre 5,0 (cinco) e 6,9 (seis inteiros e nove décimos) pontos;

III -

desempenho bom (DB) - nota entre 7,0 (sete) e 8,9 (oito inteiros e nove décimos) pontos;

IV -

desempenho excelente (DE) - nota entre 9,0 (nove) e 10,0 (dez) pontos.

8. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
De acordo com os critérios estabelecidos, o resultado da Avaliação Especial de Desempenho de
Servidor em Estágio Probatório será resultante da média aritmética simples das notas expressas em
pontos para cada item dos critérios (fatores).
O servidor para ser aprovado deverá obter pontuação suficiente à aprovação considerando cada
um dos seis critérios de forma isolada e independente.

9. NOTIFICAÇÃO AO SERVIDOR
O servidor receberá a Notificação (Anexo II do Decreto 6.287/2010) com os resultados das
avaliações e médias final/parcial, da Comissão de Estágio Probatório, em duas vias, uma das
quais deverá ser devolvida assinada pelo servidor e a outra via deverá ser encaminhada para a
Comissão.
Na hipótese de recusa do servidor avaliado em assinar a Notificação dos Resultados da
Avaliação Especial de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório

ou o Formulário de

Acompanhamento e Avaliação Excepcional (Anexo III) do Decreto 6287/2010, a chefia imediata
deverá registrar o fato com a assinatura de duas testemunhas devidamente identificadas.
O servidor será notificado pela chefia imediata do conceito que lhe foi atribuído, cabendo
pedido de reconsideração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da efetiva notificação ao
servidor, tendo a Comissão de Avaliação o prazo de 20 (vinte) dias para emitir resposta.
Tanto a Comissão de Avaliação na análise do pedido de reconsideração, quanto o Secretário de
Administração na análise do recurso poderá usar todos os meios necessários para melhor
fundamentar sua decisão, incluindo pedido de nova avaliação por chefia diversa, entrevista ao
servidor, seus colegas de trabalho, sua chefia imediata, entre outros.
Da decisão proferida pelo Secretário de Administração Municipal não caberá mais recurso na
esfera administrativa.

10.

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

EXCEPCIONAL
Não conseguindo o servidor a pontuação necessária para aprovação em cada um dos seis
critérios isoladamente, a sua nota final da avaliação naquele semestre será considerada insuficiente
(DI) independente da média final, estando reprovado naquela avaliação.
Sempre que o servidor obtiver um conceito de Desempenho Insuficiente (DI) ou Desempenho
Regular (DR) em uma avaliação parcial, caberá a seu avaliador, no trimestre seguinte, proceder o
acompanhamento e avaliação excepcional do servidor (formulário anexo III do decreto 6287/2010).
O acompanhamento será feito de forma mensal, no intuito de auxiliar o servidor alcançar seu
desempenho nos pontos falhos apontados na avaliação parcial de desempenho.
Concluído o trimestre de avaliação excepcional, sem o servidor ter demonstrado melhora em
sua capacidade laborativa e não conseguido atender as exigências legais da Administração, caberá à
chefia avaliadora encaminhar os relatórios de avaliação à Comissão Permanente de Estágio
Probatório, e propor a exoneração do servidor em estágio probatório, sendo observados em todas as
situações, a ampla defesa e o contraditório.

11. AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE
São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público.
Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a aprovação na AVALIAÇÃO
ESPECIAL DE DESEMPENHO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.

12. PROCESSO DE EXONERAÇÃO
Será encaminhado para Processo de Exoneração o servidor que:
a)

obtiver avaliação com resultado contrário à sua permanência no cargo (DI ou DR),

caracterizando a não aprovação;
b)

quando julgado incapaz, física e mentalmente, para o cargo ao qual prestou concurso

público, pela Junta Médica Oficial do Município.
Parágrafo Único - Todo servidor encaminhado para Processo de Exoneração deverá ser afastado
do exercício do cargo, preventivamente, na instauração do processo, suspendendo-se as avaliações
subsequentes, sendo estas retomadas ao término do processo, quando concluído pela não
exoneração.

13. COMPETE AS CHEFIAS
A ficha de avaliação do servidor, está disponibilizada online, a partir da data do término do
período avaliativo, as chefias terão o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão da avaliação, com
o encaminhamento para a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DO
SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, assinada pelo avaliado e avaliador.

Como Proceder
Para iniciar, abra o seu navegador.
Digite na barra de endereços “intranet.brusque.sc.gov.br” e tecle 'Enter' .
Quando o site for carregado, aparecerá seguinte tela:
- clicar em “Documentos”.

A seguinte página será exibida e você deverá clicar em: “Avaliação de Desempenho –
Estágio”.

A seguinte tela será exibida e você deverá clicar em “Prosseguir”:

A seguinte página será exibida e você terá que informar o seu login (c.p.f.) e sua senha do
Atende.net e clicar em “Acessar”.:

A seguinte tela será exibida e você deverá clicar em “Prosseguir”:

Esta é a tela de avaliações. Nela você encontra o número da matrícula do seu avaliado, o
nome, o tipo de avaliação e o período avaliativo.
Para fazer a avaliação de alguém, você deverá selecionar o funcionário e, posteriormente,
clicar em “Avaliar”.

Outra tela será exibida. Esta será a tela onde você realizará a avaliação.
No item “Principal” está os dados cadastrais do funcionário, período estágio, período da
avaliação.
Para avaliar determinado critério, basta selecionar em uma das opções (Insuficiente,
Regular, Bom ou Excelente) ou atribuir uma nota (basta clicar no último campo de “faixas”
e preencher com a nota desejada) para cada fator a ser avaliado.
Para saber qual a pergunta atribuída ao fator, basta clicar no ponto de interrogação.
Você irá notar que ao selecionar um caracterizador de desempenho, liberar-se-á apenas a
faixa de notas referente àquele caracterizador.
Depois de avaliar todos os critérios e atribuir a nota aos mesmos, você deverá clicar em
“Confirmar”.

Feito isto, a avaliação está concluída
Agora você deverá imprimir a avaliação e apresentar ao seu avaliado.
Para a impressão da avaliação você deverá clicar em “Avaliações Realizadas”.
Outra tela será exibida. Você deverá selecionar o avaliado e clicar em “imprimir”
(verifique se o período (início/final) é aquele que você acabou de avaliar, pois nesta tela
será disponibilizada todas as avaliações que você já realizou.

Feito isto, outra tela será exibida você deverá clicar em “Confirmar”.

O formulário de avaliaçao de desempenho de servidor em estágio probatório, que você
acabou de realizar, estará disponível para impressão.
Você deverá clicar na impressora que encontra-se no lado direito/superior da tela.
Imprimir 02 vias.
Você deverá apresentar o “formulário” da avaliação relalizada ao seu avaliado.
O “formulário” da avaliação deverá ser assinada por você e pelo seu avaliado e você
deverá encaminhar uma via à Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do
Servidor em Estágio Probatório (entrega no RH-Geral) e a outra via você deverá entregar
ao seu avaliado.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor em Estágio
Probatório

E-mail: caep@brusque.sc.gov.br
E-mail: simone.martins@brusque.sc.gov.br

Contatos: telefone 3251 1833
Simone Martins, Ramal 2102

Setor de Recursos Humanos, localizado no 1º andar da Prefeitura
Municipal de Brusque
Praça das Bandeiras, nº 77, Centro, Brusque/SC
CEP: 88.350-301

