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INSTRUÇÃO Nº 01/2018 

 
Estabelece instrução para a Avaliação de Desempenho 
no Estágio Probatório. 

 
A Comissão de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório 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 Complementar n.º 087/2018), dispõe a seguinte instrução: 

1. Conceito: É a ferramenta, cujo objetivo principal tem sido o de verificar o quanto o 

Servidor do Município, no cargo que ocupa se adapta as demandas e exigências do 

trabalho e o quanto contribui para alcance dos objetivos da organização. 

2. De acordo com o artigo 24 do diploma legal citado - A avaliação de desempenho no 

Estágio Probatório 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 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. 

I. O Servidor será avaliado no Estágio Probatório nos três anos iniciais a sua admissão, a 

cada 06 (seis) meses; 

II. O servidor que na avaliação obtiver nota total de desempenho inferior a 50 (cinquenta) 

pontos será considerado com insuficiência de desempenho, devendo participar 

obrigatoriamente do programa de recuperação, que estabelecerá os objetivos e metas 

para correção no período seguinte de avaliação; 
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III. A realização do programa de recuperação de desempenho será realizada 

semestralmente sob responsabilidade do DRH e do local de lotação do servidor de 

acordo com o relatório contando a deficiências e dificuldades do profissional; 

IV. Será punido com pena de demissão o Servidor que apresentar na avaliação de 

desempenho no estágio probatório nota inferior a 50(cinquenta) pontos, por dois 

períodos de avaliações consecutivas ou três intercaladas, sendo assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

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 no Estágio Probatório se refere ao período de 01/07/2017 a 31/12/2017. 

 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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