
DECRETO Nº. 024/2014 

DATA:     09/04/2014      
 SÚMULA:   Dispõe sobre a avaliação de servidores em 

estágio probatório dos Profissionais da 

Educação Básica do Sistema Público do 

Município de Santa Carmem - MT, e dá 

outras providências. 

 

  

ALESSANDRO NICOLI, PREFEITO MUNICIPAL 

DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas, e CONSIDERANDO o disposto no art. 41 da 

Constituição Federal vigente, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 19 de 

4 de junho de 1998, e Lei Municipal nº. 407/2010, as quais sujeitam os servidores 

nomeados para cargos de provimento efetivo a estágio probatório, por período de 03 

(três) anos, durante o qual sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo serão 

objeto de avaliação; CONSIDERANDO que o estágio probatório presta-se ao exame de 

capacitação do servidor ao real desempenho das tarefas inerentes ao cargo para o qual 

foi provido, CONSIDERANDO a necessidade de consolidar e sistematizar as normas 

municipais que regulam a avaliação de servidores em estágio probatório; âmbito do 

Poder Executivo, 

 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º. A aplicação do disposto no art. 25 e seguintes da 

Lei Municipal n°. 407/2010 aos servidores municipais de regime estatutário dar-se-á na 

forma estabelecida por este Decreto. 

 

 

Art. 2º. A aferição de, assiduidade, disciplina e eficiência 

serão realizados de acordo com as Leis específicas já citadas neste Decreto, pelo chefe 

imediato do servidor nas datas correspondentes, sob a orientação e supervisão da 

Comissão de Desenvolvimento Funcional. 

 

    § 1º. Os fatores de que trata o artigo 2º serão avaliados 

através de instrumento especifico de avaliação, que constitui o Anexo I deste Decreto, 

com suas respectivas notas de avaliação. 

§ 2º. As chefias imediatas das áreas de lotação do servidor 

a ser avaliado, deverão responsabilizar-se juntamente com a Comissão de Avaliação, 

pelo cumprimento dos prazos estabelecidos nos instrumentos de avaliação, a mesma 

será instituída por decreto sendo 04 (quatro) membros, sendo 02 (dois) indicados pelo 

sindicato de representação dos Profissionais da Educação Básica e 02 (dois) indicados 

pelo Prefeito Municipal, com alternância de seus membros a cada 03 (três) anos. 



§ 3º. É condição para posterior confirmação no serviço 

público municipal, a obtenção pelo servidor em estágio probatório de, no mínimo, 

sessenta (60) pontos na média de suas respectivas notas de avaliação. 

 

 

Art. 3°. As avaliações do estágio probatório serão de 

responsabilidade das chefias imediatas, e caso o servidor em estágio probatório tenha 

tido mais de uma subordinação no período de avaliação, esta será de responsabilidade 

das chefias a que o mesmo esteve subordinado por maior número de dias trabalhados, 

prevalecendo, em caso de igualdade, a última. 

 

 

Art. 4°. A análise a ser procedida pelas Comissões levará 

em conta: 

I - a avaliação do servidor em período de estágio probatório, a ser realizada por 

meio de Avaliação de Desempenho de Servidor Municipal que constitui Anexo a este 

Decreto; 

II - a verificação da existência ou não de assentamento referente à nota ou fatos 

desabonadores da conduta social ou funcional. 

 

 

Art. 5°. O servidor em estágio probatório não será 

avaliado nos casos de afastamentos legais superiores a 90 (noventa) dias, do período 

correspondente ao instrumento de avaliação, sendo o estágio probatório suspenso neste 

período, retomando-se a contagem a partir do dia em que o servidor retomar suas 

atividades. 

 

 

Art. 6°. As Comissões de Estágio Probatório possuirão 

ainda às seguintes atribuições: 

I - receber cada relatório e nos 10 (dez) dias subseqüentes, emitir o conceito 

“apto” ou “não apto”, mediante decisão necessariamente fundamentada; 

II - deliberar, até os 40 (quarenta) dias da data de recebimento dos mesmos, com 

base nos conceitos emitidos ao longo do estágio, acerca de confirmação do servidor na 

carreira; 

III - encaminhar, no caso de conceito “não apto”, ao longo do estágio, e por 

ocasião da avaliação final, relatório ao titular do órgão ou entidade a que o servidor 

estiver vinculado. 

§ 1º. Do conceito “não apto” emitido pela Comissão, 

tomará ciência o servidor, através de intimação pessoal, instruída com expediente 

reservado contendo o relatório da Comissão. 

§ 2º. Do relatório da Comissão contendo o conceito “não 

apto” é facultado ao servidor a apresentação de razões de defesa, no prazo de cinco dias 

úteis a contar da intimação. 



§ 3º. Uma vez apresentadas razões de defesa pelo servidor 

considerado não apto, a Comissão de Estágio, exclusivamente nesta hipótese, converter-

se-á em Comissão processante, e concluirá o Inquérito Administrativo para o fim 

estabelecido. 

§ 4º. Concluído o Inquérito Administrativo em relação ao 

servidor considerado não apto, a Comissão elaborará, então, um novo relatório, final e 

conclusivo, que conterá a analise das razões de defesa apresentadas pelo servidor e o 

opinamento pela ratificação ou não do conceito “não apto”. 

 

 

Art. 7°. O Relatório final da Comissão será encaminhado 

ao Secretário Municipal ou titular do órgão ou entidade municipal a que o servidor 

estiver vinculado para, uma vez acolhido, determinar a confirmação no cargo do 

servidor considerado apto, ou a não confirmação e consequente demissão do servidor 

considerado não apto. 

 

 

Art. 8º. Ao servidor é assegurado a ampla defesa e o 

contraditório, cabendo-lhe, mediante solicitação, o acesso ao inteiro teor de todos os 

relatórios e boletins de avaliação. 

 

 

Art. 9º. Ao servidor em estágio probatório devem ser 

assegurados o assessoramento e o acompanhamento adequados quanto ao exercício de 

suas atribuições, inclusive, no que se refere às necessárias condições físicas, materiais e 

instrumentais. 

 

 

Art. 10. Aplicam-se aos servidores em período de estágio 

probatório, em exercício à época da entrada em vigor do presente Decreto, as regras 

neste consubstanciadas. 

 

 

Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação revogando os dispositivos em contrario. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

SANTA CARMEM. 

ESTADO DE MATO GROSSO. 

EM, 09 DE ABRIL DE 2014.  

 

 

ALESSANDRO NICOLI 

Prefeito Municipal 



ANEXO  

AVALIACÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR MUNICIPAL 

 

I – ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

1- Considere como assiduidade e pontualidade, a 

regularidade em que o servidor comparece ao serviço 

levando em conta o inicio e o fim da hora de serviço. 

(   ) 7,5 - quando faltou, teve justificativa compatível, procurando 

avisar a chefia antecipadamente, evitando não comprometer os 

serviços. 

(   ) 2,5 - falta constantemente, sem dar justificativa, 

comprometendo os serviços. 

(   ) 5,0 - apesar de não corresponder com o bom andamento dos 

serviços faltou algumas vezes. 

(   ) 10 - não faltou até a presente data. 

Observações: 

2 - Faça uma avaliação em poucas palavras do servidor, 

relacionando assiduidade, pontualidade e produtividade e no final 

de nota de 1 a 10, justificando. 

II – DISCIPLINA E RESPONSABILIDADE: 

1- Considere a seriedade e ética profissional na execução do 

trabalho. 



(   ) 7,5 - Mostra-se sempre responsável no cumprimento de suas 

tarefas, seguindo os princípios e normas gerais do serviço. 

(   ) 5,0 - Mostra-se geralmente responsável no cumprimento de 

suas tarefas. Tende a não seguir os princípios e normas do serviço 

quando não concorda com eles. 

(   ) 2,5 - Mostra-se geralmente responsável ao cumprimento de 

suas tarefas. Acata os princípios e normas dos serviços embora os 

critique sempre, sem apresentar sugestões de melhorias. 

(   ) 10 - Mostra-se extremamente responsável no cumprimento de 

suas tarefas, princípios e normas de serviço. Quando considera uma 

ordem inadequada apresenta sugestões, embora sempre acate para 

não prejudicar o serviço. 

Observações: 

2 - Considere a capacidade do avaliado de tratar o público, os 

subordinados, os superiores e seus pares. 

(   ) 7,5 - Geralmente não cria problemas de relacionamento, 

controlando bem suas limitações no contato com as pessoas. 

(   ) 5,0 - Evita o relacionamento com as pessoas em geral, tanto 

quanto possível. Procura controlar suas deficiências neste sentido. 

(   ) 2,5 - Quando entra em contato com outras pessoas, 

freqüentemente cria problemas de relacionamento. 

(   ) 10 - Com grande facilidade de estabelecer relações, nunca cria 



problemas. É extremamente hábil em tratar com qualquer pessoa. 

III - CAPACIDADE DE INICIATIVA E DE RELACIONAMENTO: 

1- Considere a seriedade de apreensão do trabalho e a visão 

crítica dos seus pontos importantes, agindo acertadamente 

quando necessário. 

(   ) 2,5 - Falta-lhe criatividade para inovar em sua rotina de 

trabalho. Não tem iniciativa para agir quando necessário. 

(   ) 7,5 - Aprende com facilidade e possui a noção exata daquilo 

que é realmente importante. Toma a melhor iniciativa na hora 

certa. 

(   ) 5,0 - Aprende bem o trabalho em si, mas tem dificuldades em 

utilizar sua criatividade para inovar e tem pouca iniciativa. 

(   ) 10 - Sua vivacidade e percepção o ajuda muito nas tarefas que 

lhe são confiadas. Não falha por falta de iniciativa ou criatividade. 

Observações: 

2 - Considere o relacionamento, disponibilidade e boa vontade para 

com o grupo de trabalho. 

(   ) 10 - Coopera espontaneamente dando o máximo de si. Tem 

ótimo relacionamento e mostra-se sempre disposto a ajudar os 

colegas. 

(   ) 5,0 - Está disposto a colaborar somente quando solicitado e 

desde que não seja prejudicado. 



(   ) 7,5 - Não nega nunca auxílio quando é solicitado. Colabora com 

o grupo para o bom andamento do trabalho. Tem bom 

relacionamento com os colegas. 

(   ) 2,5 - Raramente presta auxílio. Sua falta de colaboração 

prejudica o bom andamento o serviço. Cria problema no grupo. 

IV - PRODUTIVIDADE: 

1- Considere regularidade a constância com as quais o 

avaliado desempenha as suas tarefas. 

(   ) 7,5 - A falta de constância e regularidade com que desempenha 

o seu trabalho, não chegam a comprometer o ritmo. Quando 

solicitado, ele se dedica e se recupera. 

(   ) 5,0 - Não é constante na realização do trabalho. Ora se dedica 

com empenho, ora não. 

(   ) 2,5 - É irregular ao realizar suas tarefas. Interrompe 

freqüentemente o trabalho sem motivo real. 

(   ) 10 - Está entregue ao trabalho, dedicando-se a ele de forma 

regular e constante. 

Observações: 

2 - Considere até que ponto o avaliado é capaz de ser objetivo e 

abdicar das razões pessoais para atender os interesses profissionais 

do grupo. . 

(   ) 5,0 - Precisa ser levado com muito jeito. Tem tendência a ser 



parcial e subjetivo ao considerar o seu trabalho de grupo. 

(   ) 2,5 - Considera seu trabalho e as pessoas que o cercam de 

maneira subjetiva. Só suas razões são válidas. É incapaz de dar 

razão a outra pessoa. 

(   ) 10 - Sua maturidade lhe dá grande destaque entre as demais 

pessoas ao considerar as circunstâncias de trabalho e os outros 

com perfeita imparcialidade. Suas conclusões decorrem de fatos 

lógicos. 

(   ) 7,5 - Quando devidamente esclarecido tem maturidade 

suficiente para acatar outra opiniões. Procura ser imparcial em seus 

julgamentos. 

V – RESPONSABILIDADE, RESPEITO E COMPROMISSO COM A 

INSTITUIÇÃO: 

1 - Considere a disposição e esforço pessoal em aperfeiçoar-

se cada vez mais para assumir novos encargos e 

responsabilidades. 

(   ) 10 - Está sempre a par de todo o seu trabalho e interessa-se 

por assuntos que possam ajudá-lo a progredir, solicitando até 

maiores responsabilidades. 

(   ) 2,5 - Trabalha maquinalmente, ignorando os demais serviços de 

área. Não procura evoluir profissionalmente. Faz de seu trabalho 

uma ocupação secundária. 



(   ) 7,5 - Não decepciona quando solicitado a desincumbir de uma 

tarefa mais difícil. Neste caso, sua atuação satisfaz plenamente. 

(   ) 5,0 - Desenvolve seu trabalho rotineiramente, não quer assumir 

tarefas mais complicadas. 

Observações: 

2 - Considere a habilidade do avaliado em analisar os resultados 

decorrentes de suas decisões na área em que atua. 

(   ) 7,5 - Modifica seu comportamento quanto às decisões, sempre 

que consegue compreender que os resultados obtidos em sua área 

são inadequados. 

(   ) 2,5 - Raramente reconhece que os resultados negativos 

correspondem a sua responsabilidade. 

(   ) 10 - Não se frustra diante de seu erro, antes procura 

compreendê-lo e identificar suas causas a fim de evitá-los em 

decisões futuras, desenvolve-se profissionalmente. 

(   ) 5,0 - Nem sempre consegue reconhecer os resultados negativos 

ocorridos em sua área, mas quando o faz, analisa-os a fim de não 

cometê-los novamente. 

 

 

 

 



 

A N E X O   

AVALIAÇÃO SINTÉTICA DE SERVIDOR MUNICIPAL 

Nome do Servidor Avaliado: 

Data da Nomeação:      Cargo: 

Secretaria: 

ITEM NOTA ATRIBUÍDA PONTOS OBTIDOS 

I - Assiduidade:  
1ª Questão  

2ª Questão 

  

II - Disciplina:  

1ª Questão 
2ª Questão 

  

III - Cap. 

Iniciativa:  
1ª Questão  

2ª Questão 

  

IV - 

Produtividade:  
1ª Questão 

2ª Questão 

  

V - Produtividade:  
1ª Questão 

2ª Questão 

  

TOTAL   

 

Santa Carmem – MT, em _______ de ________. 

- Secretário da Pasta:     Chefia Imediata: 

- RG:       RG: 

 


