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INSTRUÇÃO Nº 02/2018 

 
Estabelece instrução para a Avaliação de Desempenho 
para avanço horizontal. 

 
A Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores do Município de Guarapuava, no uso 

de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Portaria nº 681/2016, e na Lei nº 060/2016 e 

suas alterações (Lei n.º 2806/2018), dispõe a seguinte instrução: 

1. A progressão horizontal por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, 

ocupante de um dos cargos definidos por lei, de um nível para outros subsequentes, a cada 

02 (dois) anos, desde que o servidor cumpra obrigatoriamente os requisitos a seguir: 

I – Aprovação e término no Estágio Probatório, conforme previsto no Estatuto do Servidor 

Público Municipal; 

II – Obtenção de nota mínima de 70 (setenta) pontos nos critérios de avaliação de 

desempenho; 

III – Não tenha sofrido punição disciplinar, em processo administrativo; 

IV – Não apresente mais de 02 (duas) faltas injustificadas consecutivas e/ou 04 (quatro) 

alternadas, no período de avaliação; 

V – Não tenha, no período de 02 (dois) anos, mais de 30 (trinta) dias de licença não 

remunerada; 

VI – Não estar cedido, exceto aos entes pertencentes à Administração Municipal; 

VII – Não estar aposentado; 

VIII – Não estar afastado para exercício de mandato eletivo da União, Estado ou Município; 

IX – Não estar em licença para tratamento de saúde, por mais de 06 (seis) meses, exceto as 

decorrentes de acidente de trabalho ou doença profissional. 

2. De acordo com o artigo 24 do diploma legal citado - A avaliação de desempenho será 

realizada pela Chefia imediata, com colaboração de 1 (um) servidor auxiliar, sendo este 

estável e possuir maior tempo de serviço no local de trabalho em que esteja ocorrendo a 
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avaliação. Caso o servidor auxiliar com maior tempo de serviço, no local de trabalho que 

esteja ocorrendo a avaliação, se recuse em ser auxiliar da chefia imediata, será designado 

como auxiliar, o servidor com maior tempo de serviço junto a administração municipal. Em 

ambos os casos será verificado a impossibilidade do servidor auxiliar ou da chefia por se 

tratar de cônjuge, convivente ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o 3º (terceiro) grau, hipótese em que a comissão designará outro servidor 

estável com maior tempo de serviço junto a administração municipal para realizar a 

avaliação. 

3. A chefia imediata e o avaliador auxiliar terão como parâmetro na avaliação os quesitos 

estabelecidos no Formulário de Avaliação, apenso a esta instrução, que deverá ser 

devidamente preenchido, assinado pela chefia imediata, pelo avaliador auxiliar e o 

avaliado e ser entregue no DRH (Departamento de Recursos Humanos), impreterivelmente 

até o dia 04 de junho de 2018, sob pena de responsabilização do chefe imediato.   

    OBSERVAÇÃO: 

  Encaminhar as respectivas avaliações em envelope na ordem alfabética. 

 Não serão aceitas avaliações com rasuras. 

 Não serão aceitas avaliações sem assinatura da chefia imediata, avaliador auxiliar, 

avaliado e/ou termo de recusa.  

 A avaliação de desempenho se refere ao período de 01/04/2016 a 31/03/2018. 

 Favor observar atentamente os itens e seus respectivos pontos, lembrando que cada 

item tem um valor diferente. 

 A avaliação deve ser realizada pela chefia imediata e avaliador auxiliar, sob hipótese 

nenhuma o Servidor poderá auto avaliar-se. 

Guarapuava, 17 de maio 2018. 
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