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INSTRUÇÃO Nº 01/2020 
 

Estabelece critérios para a Avaliação de 
Desempenho das (os) Professoras (es); 
Professor(a) de 5ª a 8ª série; Professora( (r) 
de Educação Física; Supervisor Pedagógico e 
Orientador Educacional  da Rede  Municipal 
de Ensino. 

 
A Comissão de Avaliação de Desempenho da Prefeitura Municipal, no uso de suas 

atribuições legais, e considerando o disposto na Portaria nº 278/2019, e na Lei nº50/2014, 
Art. 19,  define critérios que regulamentam a Avaliação de  Desempenho dos Integrantes 
do QPSE. 

 
1- É proibido conceder a promoção horizontal  ao Integrante do QPSE, que  durante 

os períodos de avaliação (conforme Artigo 17 da Lei Complementar nº 050/2014): 
I. tenha sofrido punição disciplinar em processo administrativo com ampla 

defesa no período de 1 de maio de 2018 a 30 de abril de 2020; 
II. tiver mais de 02 (duas) faltas não justificadas consecutivas e/ou 04 (quatro) 

alternadas,  no período de 1 de maio de 2018 a 30 de abril de 2020; 
III. contar com mais de 30 (trinta) dias de licença não remunerada dentro do 

período de 1 de maio de 2018 a 30 de abril de 2020; 
IV. tiver obtido na última avaliação de desempenho Nota Global de Desempenho 

–NGD,  inferior a 70 (setenta); 
V. esteja em estágio probatório; 

VI. aposentado; 
VII. em disponibilidade; 

VIII. nos casos de afastamento para o: 
a) exercício de mandato eletivo da União, do Estado ou de outros municípios; 
b) exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou de outros municípios. 

IX.  permanecer por tempo maior de que 50% em reescalonamento de função por 
decisão médica ou licença para tratamento de saúde, exceto se decorrente de 
acidente de trabalho ou doença profissional; 

IX. em desvio de função e/ou cedido para órgãos fora da Rede Municipal de 
Ensino, com exceção daqueles que atuam na Educação Especial. 
 

2 – O processo de Avaliação de Desempenho para fins de promoção será realizado 
por Comissão composta por no mínimo 04 (quatro) profissionais estáveis do Quadro 
Próprio dos Servidores da Educação - QPSE, sendo: 02 (dois) da Equipe Administrativo-
Pedagógica da Unidade de Ensino, (exemplo: Diretora/Diretor, Pedagoga/Pedagogo da 
Unidade) e 02 (dois) Servidores estáveis da Unidade de Ensino, sendo um Conselheiro do 
Conselho Escolar, destacamos que a escolha dos Servidores deverá ser eleito por seus pares 
e não indicado pela Equipe Diretiva.  
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3 - A Comissão Avaliadora da Unidade de Ensino será avaliada por uma Comissão 
composta por no mínimo 04 (quatro) profissionais estáveis do Quadro Próprio dos 
Servidores da Educação - QPSE, sendo: 02 (dois) Professores Pedagogos que atuam na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 01(um) membro representante do Conselho 
Escolar e 01 (um/uma) Professor (a) da Unidade de Ensino eleitos por seus pares (esses 
dois últimos devem ser os mesmos que fizeram parte da Comissão na Unidade). 

 
4 – A Avaliação de Desempenho é referente ao período de 01 de maio de 2018 a 30 

de abril de 2020. 
 
5 - A avaliação de Desempenho deverá ser realizada no período de 11 a 22 de maio 

de 2020. 
 
6 - Após serem realizadas as avaliações, devem ser assinadas, digitalizadas e 

encaminhadas para o e-mail: promocao_horizontal@guarapuava.pr.gov.br. 
 
7 - O Anexo preenchido, digitalizado e a lista com os nomes dos Servidores, deverão 

ser entregue no e-mail promocao_horizontal@guarapuava.pr.gov.br, até o dia 25 de maio 
de 2020. 

 
8 - Não serão validadas as avaliações sem assinatura da Comissão e do avaliado 

e/ou termo de recusa. 
 
9 - O e-mail no campo “assunto” deverá estar identificado com a nome da Unidade 

de Ensino. Ainda, o e-mail deverá conter em anexo uma planilha relacionando os servidores 
avaliados, bem como as avaliações realizadas. 

 
10 - Os Servidores que estão afastados por licenças ou pelos decretos em razão da 

Covid-19, deverão ser convocados para assinatura da sua avaliação, observando as medidas 
de prevenção necessárias. 
 

 
Guarapuava, 20 de abril de 2020. 

 
 

 
Annelise Aparecida Chimanske Oliveira 

Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
 
 
 
 


