
 

 
Prefeitura Municipal de Guarapuava 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

 

INSTRUÇÃO Nº 04/2020 
 

Estabelece critérios para a Avaliação do Estágio Probatório de 
Educadores, Professores, Professores de Atendimento Especializado 
e Atendente ao Educando 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. 28 e 29, define 

critérios que regulamentam a Avaliação de Estágio Probatório dos Integrantes do QPSE. 

 

1 - 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.  

 

2 - Avaliação é relativa   ao desempenho do (a) Servidor (a) que se encontra em estágio probatório. 

Essa avaliação corresponde ao período de 01 de maio de 2018 a 30 de abril de 2020.  

 

3 - O Anexo IV 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. 

 

4 - Não serão validadas as avaliações sem assinatura da Comissão e do avaliado e/ou termo de recusa. 
 

5 - 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. 

 
6 - 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. 
 

7 - A Comissão da Unidade deverá seguir as seguintes orientações: 

 Verificar se o Avaliado assinou o Anexo; 

 Digitar a lista com os nomes e matrículas dos Servidores que foram avaliados; 

 Após preenchido o Anexo, coletado as assinaturas deverá digitalizar o documento e 

encaminhar no e-mail já descrito. 

Guarapuava, 06 de abril de 2019. 

 

 

 

Annelise Aparecida Chimanske Oliveira 

Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 


