
 

PORTARIA N°033/2011 

     Data: 09 de Março de 2011. 

Súmula: Regulamenta a composição da Comissão de Avaliação de Desempenho 

dos Servidores Municipais em Estágio Probatório, Progressão funcional e 

determina outras providências. 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Santa Carmem, ALESSANDRO NICOLI  no uso das 

atribuições legais e, considerando a necessidade de avaliar o desempenho dos servidores 

nomeados e empossados no serviço público municipal e ainda não efetivados e; 

Considerando que, para cumprimento das disposições apontadas nos artigos 25, 26, 47, 

48 e 49 da Lei Municipal 407/2010 de 24.03.2010, que, para ser cumprido, necessita da 

nomeação de Comissão para esse fim; 

 

R E S O L V E : 

  

Art. 1º - Determinar como membros para comporem a Comissão de Avaliação de 

Desempenho dos servidores municipais e de Estágio Probatório, em cada unidade lotada 

do avaliado, os detentores dos seguintes cargos ou funções: 

 

- Aline Alexandre Frantz - Representante da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura; 

- Loresi Salete Nicoli da Cruz - Representante da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura; 

- Widson Marçal Ferreira - Representante do Sindicato dos Profissionais da Educação – 

SINTEP; 

- Adenilson da Silva Gomes - Representante do Sindicato dos Profissionais da 

Educação – SINTEP; 

- Sirlei Vazatta - Representante da Educação Infantil; 

- Nirlei Terezinha Ely Onghero - Representante da Educação Infantil; 

- Iraci Alves Ferreira Gresele - Representantes do Ensino Fundamental; 

- Josiane Bertolini - Representantes do Ensino Fundamental; 



- Ilva Iracema Augustin - representantes dos servidores de Apoio; 

- Adriana Nogueira da Rocha - .representantes dos servidores de Apoio; 

- Diretora escolar, Coordenador Pedagógico e 01 (um) representante do Conselho 

Deliberativo da Comunidade Escolar (Membros natos) 

 

Art. 2° - A Comissão Avaliadora poderá prestar seus trabalhos em número mínino de 

seis (06), podendo ser dispensados os avaliadores que não comporem o quadro do 

servidor a ser avaliado, sendo este, a critério da Comissão.  

§ 1° - No caso um dos membros da Comissão também se encontrar no lugar de 

avaliado, será ele avaliado pelos demais componentes, deixando de participar naquele 

momento. 

§ 2° - O servidor que se encontra em Estágio Probatório ou em avaliação e foi 

readaptado, seja de acordo com os princípios da necessidade ou conveniência da 

Administração, será avaliado no próprio Setor onde se encontra lotado. 

 

Art. 3° - Fica determinado que a (o) Chefe do Departamento de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal, enviará lista anual para avaliação de Progressão Funcional e 

semestralmente para estágio probatório, para a Secretaria Municipal de Educação 

elabore um cronograma para convocação dos membros da Comissão e dos servidores a 

serem avaliados. 

 

Art. 4º - A Comissão realizará a avaliação, com os critérios previstos nos anexos desta 

portaria. 

§ 1º - Concluída a avaliação, a Comissão emitirá parecer concluindo a favor ou contra a 

efetivação do servidor em estágio probatório ou a sua progressão funcional, informando 

o avaliado por meio de ofício. 

 

§ 2º Se o parecer for contrário à efetivação do servidor, dar-se-lhe-á conhecimento 

deste, por ofício, concedendo-lhe o direito constitucional de ampla defesa, por 

intermédio de Advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, que 

será protocolada na Prefeitura Municipal. 



 

a) Recebida a defesa do servidor não aprovado, será ela encaminhada à Procuradoria do 

Município, para emissão de Parecer e em seguida ao Prefeito Municipal, que decidirá 

sobre a exoneração ou manutenção do servidor. 

 

b) Se o Prefeito Municipal decidir pela exoneração do servidor em estágio probatório, 

de acordo com o resultado da avaliação de desempenho, baixará Portaria de acordo com 

a Lei 407/2010, que será encaminhada ao servidor no prazo máximo de trinta (30) dias. 

Caso contrário fica automaticamente ratificado o ato de nomeação. 

 

c) A apuração dos requisitos apontados no artigo 27 da Lei 407/2010 deverá se 

processar de modo que a exoneração, se houver, possa ser feita antes de findo o período 

do estágio probatório; caso contrário fica automaticamente ratificado o ato de 

nomeação. 

 

Art. 6° - Fica aprovado o Anexo abaixo relacionado, que compõe este Decreto que 

integrará, obrigatoriamente, o Processo de Avaliação de Desempenho dos Servidores 

Públicos em Estágio Probatório e Progressão Funcional. 

 

Art. 7º - Para ser aprovado, o servidor avaliado pela Comissão deverá atingir pontuação 

mínima de 60% (sessenta por cento) do máximo descrito nos Anexos I e II. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

Santa Carmem-MT, 09 de  Março 2011 

 

 

Alessandro Nicoli 

Prefeito Municipal 

 
 


