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INSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Como medida de prevenção a Covid-19, estamos disponibilizando os formulários 

para realização da Avaliação de Desempenho no Portal do Servidor. Conforme o Artigo 8º 

e suas alterações das Leis 2515/2016 e 2516/2016, 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 

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. 

A avaliação deverá ser realizada considerando o desempenho do Servidor no 

período de 01/04/2018 a 31/03/2020. 

Cabe esclarecer que é de responsabilidade do Servidor(a) cobrar a realização da 

avaliação de desempenho, visto que esta é imprescindível para aplicação das progressões 

horizontais (1,25%). 

Após serem realizadas as avaliações, devem ser assinadas, digitalizadas e 

encaminhadas para o e-mail:  avaliacao.desempenho@guarapuava.pr.gov.br 

Não serão validadas as avaliações sem assinatura da chefia imediata, avaliador 

auxiliar, avaliado e/ou termo de recusa. 

O e-mail no campo “assunto” deverá estar identificado com a Secretaria e o local 

de trabalho. Ainda, o e-mail deverá conter em anexo uma planilha relacionando os 

servidores avaliados, bem como as avaliações realizadas. 

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. 

Para formalização das avaliações, as chefias imediatas poderão consultar a relação 

dos servidores que devem ser avaliados por local de trabalho e que estejam sob sua 

responsabilidade através do acesso no Portal do Servidor. 

O prazo para o encaminhamento das avaliações será até o dia 15/05/2020, sob 

pena de prejuízo na aplicação das progressões. 
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Orientações de acesso as informações das instruções: 

 
 Acessar o site www.guarapuava.pr.gov.br  
 Link Portal do Servidor 

 
 

 Avaliação de Desempenho 

 
 Formulário para Avaliação de Desempenho 

 
Guarapuava, 15 de abril de 2020. 


