
 

 

 
                              

         
 

 

                                         

 

 

 

LEI Nº 621/2011 

 
      A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, decretou, 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:   
 

CAPÍTULO I  

     DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

    

Art. 1º-  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo cumprirá 

estágio probatório no período de 3 (três) anos, durante o qual sua aptidão e sua capacidade 

para o desempenho das atribuições do cargo serão objeto de avaliação, de conformidade com 

o disposto nesta lei. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

NO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

Art. 2º-  Fica instituído o Programa de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório - PADEP -, 

objetivando planejar, acompanhar, orientar e aprimorar o processo de avaliação de 

desempenho do servidor em estágio probatório, nas atribuições do cargo. 

Art. 3º-  São objetivos específicos do PADEP: 

I- Fornecer subsídios ao processo de confirmação do servidor no cargo ou, quando for o 

caso, de sua exoneração por insuficiência de desempenho; 

II-  Permitir o acompanhamento contínuo do servidor em estágio probatório, visando a sua 

avaliação e o aprimoramento de seu trabalho; 

III-  Promover ações que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional do 

servidor como forma de viabilizar os objetivos institucionais; 

IV-  Acompanhar e avaliar sistematicamente o desempenho do servidor em estágio 

probatório. 

 

Art. 4º-  O PADEP será coordenado pelo Departamento de Pessoal e supervisionado pela 

Procuradoria do Município. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DOS FATORES E DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 5º-  A aptidão e a capacidade do servidor em estágio probatório serão avaliadas observando-se 

os seguintes fatores: 

I- Postura e Ética Profissional: avalia se o trabalho, atividades e tarefas atribuídas ao 

estagiário foram desempenhadas com profissionalismo e se tem compromisso ético; 

II- Relacionamento Profissional: avalia o modo de relacionamento do estagiário 

considerando o favorecimento do ambiente de trabalho e o desenvolvimento dos 

serviços; 

 

 



 

 

 
                              

         
 

 

                                         

III-  Responsabilidade: avalia o grau de responsabilidade do estagiário com os 

compromissos de seu trabalho, em especial o cuidado com prazos e organização de 

documentação; 

IV-  Eficiência: avalia a produtividade e a qualidade do trabalho desenvolvido pelo 

estagiário; 

V- Aproveitamento do Trabalho: considera se o estagiário sabe distribuir o tempo 

disponível entre as diversas tarefas desenvolvidas, segundo a importância das mesmas; 

VI-  Pontualidade: avalia se o estagiário é pontual com os horários de início e término da 

jornada e dos trabalhos; 

VII-  Aprendizagem e Flexibilidade: avalia se o estagiário tem facilidade de aprender e 

adaptar-se às mudanças; 

VIII-  Organização: considera a habilidade do estagiário para ordenar o trabalho e os recursos 

de que dispõe, além de avaliar se o mesmo tem facilidade em manter sequência à 

execução e os resultados das tarefas; 

IX-  Comunicação e Atendimento ao Público: avalia se o estagiário comunica suas ideias 

com clareza e se presta um bom atendimento à população; 

X- Iniciativa e Capacidade de Realizar o Trabalho sem Depender de Outras Pessoas: avalia 

se o estagiário consegue desempenhar seu trabalho sem necessitar de auxílio de outras 

pessoas ou órgãos. 

Art. 6º- A avaliação do servidor em estágio probatório far-se-á a cada 3 (três) meses e cada fator de 

avaliação de desempenho vale, no máximo 10 (dez) pontos, totalizando o boletim de 

avaliação 100 (cem) pontos, sendo os fatores considerados: 

I- Excelente: 10 (dez) pontos; 

II- Bom: 08 (oito) pontos; 

III- Regular: 05 (cinco) pontos; 

IV- Fraco: 03 (três) pontos. 

 

SEÇÃO II 

DO AVALIADOR 

 

Art. 7º-  A função de avaliador do servidor em estágio probatório será exercida pelo superior 

imediato. 

Art. 8º-   Cabe ao avaliador: 

I- Acompanhar, orientar e avaliar sistematicamente o servidor no desempenho de suas 

atribuições; 

II- Justificar os fatores “regular” ou “fraco” atribuídos ao servidor no boletim de avaliação. 

 

SEÇÃO III 

DOS INSTRUMENTOS OPERACIONAIS 

 

Art. 9º- Na operacionalização da Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório deverão ser 

utilizados os seguintes formulários: 

I- Boletim de Avaliação de desempenho, a ser preenchido pela chefia imediata; 

II- Relatório do Avaliador, de uso obrigatório no caso de se atribuir os fatores “regular” e 

“fraco” ao estagiário; 

III- Reconsideração de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório, de uso do 

estagiário, onde poderá pleitear a reconsideração do resultado da avaliação; 

IV- Relatório da Comissão de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório, contendo a 

somatória dos pontos obtidos e o resultado da avaliação (se positiva ou negativa). 

 

 



 

 

 
                              

         
 

 

                                         

 

§ 1º - O Boletim de Avaliação de Desempenho previsto no inciso I, deverá ser preenchido 

pela Chefia, observando-se cada um dos fatores em relação ao desempenho do servidor 

avaliado. 

§ 2º-  Cada fator de avaliação de desempenho vale, no máximo 10 (dez) pontos, totalizando 

100 (cem) pontos por boletim de avaliação, considerando: 

a) Excelente: 10 (dez) pontos; 

b) Bom: 08 (oito) pontos; 

c) Regular: 05 (cinco) pontos; 

d) Fraco: 03 (três) pontos. 

§ 3º- O relatório da Comissão de Avaliação de Desempenho previsto no inciso IV será 

preenchido pela Comissão de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório, 

utilizando-se os dados do Boletim de Avaliação de Desempenho, com pontuação de 0 

(zero) a 100 (cem) pontos. 

 

SEÇÃO IV 

                                     DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 10-  O resultado da avaliação de desempenho em cada etapa será preenchido pela Comissão de 

Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório, a ser designada pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

Art. 11- Após cada avaliação, o servidor será cientificado do resultado pela Comissão de Avaliação de 

Desempenho no Estágio Probatório, sendo necessária sua assinatura em campo próprio no 

Boletim de Avaliação de Desempenho. 

§ único- Em sendo recusada a referida assinatura, será firmada declaração por duas testemunhas 

atestando que o servidor se recusou a assinar o recebimento do resultado de sua avaliação. 

Art. 12- Até 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório o resultado final das 

avaliações serão encaminhados ao Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho no 

Estágio Probatório para homologação. 

Art. 13-  Será considerado aprovado no estágio probatório o servidor que obtiver, no resultado final, a 

soma igual ou superior a 80 (oitenta) pontos da média de todas as avaliações realizadas. 

 

SEÇÃO V 

DO ADIAMENTO E DA SUSPENSÃO  

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

Art. 14-  Quando o superior imediato e/ou avaliado estiverem em gozo de férias durante o período de 

avaliação, esta deverá ser executada até 15 (quinze) dias após o retorno ao exercício do 

cargo. 

Art. 15- As licenças ou os afastamentos considerados de efetivo exercício que excederem 60% 

(sessenta por cento) do período de avaliação ensejarão o adiamento da etapa pelo tempo 

correspondente. 

§ único-  Em caso de adiamento, as etapas de avaliação deverão ser redimensionadas para a necessária 

adequação aos respectivos períodos. 

Art. 16-  O processo de avaliação de desempenho no estágio probatório será suspenso em virtude de: 

I- Licença, sem remuneração, por motivo de doença em pessoa da família; 

II-  Licença, sem remuneração, para mandato eletivo; 

III-  Nomeação para cargo em comissão. 

§ único-  Após o término do impedimento a que se referem os incisos deste artigo, será retomada a 

contagem do tempo de serviço do servidor para efeito da avaliação de seu desempenho em 

estágio probatório. 



 

 

 
                              

         
 

 

                                         

 

 

SEÇÃO VI 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

NO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

Art. 17 -  Fica instituída a Comissão de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório, composta 

por 03 (três) membros, designados pelo Chefe do Poder Executivo. 

§ 1º-  Os servidores designados para compor a Comissão de que trata este artigo deverão ter 

estabilidade no cargo e formação superior. 

§ 2º-  Os membros da Comissão exercerão suas atividades junto à mesma sem prejuízo das 

atribuições normais do cargo ou função que ocupam. 

Art. 18- Compete à Comissão de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório zelar pela 

observância dos procedimento de critérios de avaliação previstos nesta Lei, incumbindo-lhe 

especificamente: 

I- Adotar as providências necessárias à homologação do resultado final da avaliação para 

confirmação do servidor no cargo ou, quando for o caso, de sua exoneração ou 

recondução, emitindo parecer conclusivo; 

II- Apreciar os pedidos de reconsideração das avaliações, emitindo parecer conclusivo; 

III- Solicitar, formalmente, pronunciamento do superior hierárquico, com relação ao recurso 

ou pedido de reconsideração impetrado pelo servidor estagiário, sempre que necessário; 

IV-  Orientar e supervisionar o processo de avaliação de desempenho no estágio probatório. 

 

SEÇÃO VII 

DA RECONSIDERAÇÃO E DO RECURSO 

 

Art. 19- Fica assegurado ao avaliado que obtiver, em qualquer das etapas, pontuação inferior, o direito 

de pleitear à Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório reconsideração 

do resultado de suas avaliações, utilizando o formulário de Reconsideração da Avaliação de 

Desempenho no Estágio Probatório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 

avaliação. 

§ único-  Cabe à Comissão apreciá-lo no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir de seu recebimento. 

 

SEÇÃO VIII 

DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ESTAGIÁRIO 

 

Art. 20- Será exonerado o servidor estagiário, independentemente de inquérito administrativo ou 

processo administrativo disciplinar que, no período de seu estágio probatório, enquadrar-se 

em qualquer das seguintes situações: 

I- Não atingir, no decorrer do estágio, a pontuação mínima de 70,0 (setenta) pontos em 

duas avaliações de desempenho, consecutivas ou não; 

II- Obtiver em uma das avaliações do estágio 4 (quatro) fatores de avaliação com a 

pontuação “fraco”;  

III- Ao concluir o estágio probatório, não atingir a pontuação mínima de 80,0 (oitenta) 

pontos, na média aritmética de suas avaliações; 

IV-  Cometa alguma falta funcional prevista na Lei Municipal nº 465/08, de 11 de dezembro 

de 2008, apurada após regular processo administrativo disciplinar. 

Art. 21-  Sendo verificado que o servidor estagiário se enquadra em qualquer um dos incisos previstos 

no artigo anterior, o servidor será notificado, através da Comissão de Avaliação de 

Desempenho no Estágio Probatório, para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa por 

escrito, pessoalmente ou através de procurador. 



 

 

 
                              

         
 

 

                                         

 

 

Art. 22-  Na defesa, o servidor estagiário poderá requerer diligências, produzir prova documental e 

arrolar até, no máximo, 03 (três) testemunhas. 

§ único-  Feita a intimação, se o servidor estagiário não apresentar defesa, será designado defensor 

dativo. 

Art. 23-  Sempre que forem indicadas testemunhas, a Comissão deverá: 

I- Ouvir as testemunhas indicadas pelo servidor estagiário; 

II- Ouvir as chefias avaliadoras e as testemunhas apresentadas por elas. 

Art. 24- Após a instrução probatória com a juntada da defesa do servidor e oitiva de eventuais 

testemunhas arroladas a Comissão de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório 

emitirá parecer, e encaminhará à apreciação do Prefeito Municipal que decidirá pela 

exoneração do servidor por insuficiência de desempenho ou pela sua manutenção no cargo. 

 

SEÇÃO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 25-  Tendo em vista que no ano de 2011 as avaliações de desempenho dos servidores públicos 

municipais em estágio probatório ainda não foram operacionalizadas, devido à ausência de 

regulamentação legal da matéria, a presente lei terá aplicação retroativa à 01/01/2011, de 

forma que serão realizadas avaliações retroativas a todos os atuais servidores públicos 

municipais em estágio probatório, nos termos do art. 6º, desta lei. 

Art. 26-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Em Rio Azul, 15 de dezembro de 2011.  

 (a)-       Vicente Solda 

          Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                              

         
 

 

                                         

 

ANEXO I 

BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

 

NOME DO SERVIDOR: ______________________________________ 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO _________________________________ 

 

                      

FATORES Fraco (03 pontos) Regular (05 pontos) Bom (08 pontos) Excelente 

(10 pontos) 

PONTOS 

1. Postura e Ética 

Profissional 

Considere se o 
trabalhado/atividades/ 

tarefas atribuídas foram 

desempenhadas com ética e 

profissionalismo. 

Demonstrou falta de 

profissionalismo no 

desempenho do 
trabalho e não tem 

compromisso ético 

 

 

Pontos 

Demonstrou pouco 

profissionalismo no 

desempenho de suas 
funções e pouco 

compromisso ético 

 

 

Pontos 

Desempenhou com 

profissionalismo o 

trabalho/atividades 
/tarefas que lhe são 

atribuídas e tem 

compromisso ético 

  

 

  Pontos 

Desempenhou o 

trabalho com grande 

profissionalismo, 
seguindo os padrões 

éticos estabelecidos 

 

 

 

Pontos 

 

2. Relacionamento 

Profissional 

Avalie a capacidade do 

servidor de trabalhar em 
harmonia, sabendo ouvir e 

respeitar as diferenças, 

dentro dos padrões do 
respeito mútuo e cooperação.  

A forma com que se 
relacionou com os 

demais trouxe 

dificuldades, 
prejudicando o 

desenvolvimento do 

trabalho 
 

Pontos 

Necessita melhorar a 
maneira de relacionar-se, 

e ser mais cooperativo 

no ambiente de trabalho 
 

 

 
   

 Pontos 

O modo de relacionar-se 
favoreceu o ambiente de 

trabalho, cooperando 

com seus colegas no 
desenvolvimento dos 

serviços 

 
 

   Pontos 

Apresentou excelente 
relacionamento 

profissional, e grande 

capacidade de 
cooperar, respeitando 

as diferenças 

 
 

Pontos 
 

 

3. Responsabilidade 
Considere o grau de 

responsabilidade do 
estagiário com os 

compromissos de seu 

trabalho, em especial o 
cuidado com prazos e 

organização da 

documentação 

Demonstrou falta de 

comprometimento 

com as tarefas 
designadas, 

prejudicando o 

andamento dos 
trabalhos 

 

Pontos 
 

Demonstrou pouco 

compromisso ao assumir 

as atribuições de sua 
função 

 

 
 

 

 Pontos 
 

Demonstrou bom 

comprometimento com o 

seu trabalho e foi 
responsável pelas tarefas 

a ele designadas 

 
 

 

 Pontos 
  

Mostrou-se muito 

responsável, 

assumindo muito bem 
seus compromissos 

 

 
 

 

Pontos 
 

 

4. Eficiência 

Avalie a produtividade e a 
qualidade do trabalho 

desenvolvido 

Não se envolveu com 

o trabalho nem se 
preocupou com os 

resultados 

 
 

 

Pontos 

Se envolveu com o 

trabalho, mas não soube 
gerenciar suas 

atividades, prejudicado a 

qualidade do trabalho 
 

 

   Pontos 

O servidor cumpriu o 

que lhe foi solicitado e 
os resultados foram a 

consequência disso 

 
 

 

Pontos 

O servidor foi além do 

exigido, gerenciou 
suas atividades, 

visando aos padrões de 

qualidade 
estabelecidos 

 

Pontos 

 

5. Aproveitamento 

do trabalho 

Avalie se o servidor sabe 

distribuir o tempo disponível 
entre as diversas tarefas 

desenvolvidas, segundo a 
importância das mesmas 

O servidor não 
distribui o tempo 

adequadamente 

segundo a 
importância das 

tarefas 
 

 

Pontos 

O servidor distribui 
adequadamente o tempo 

à realização das tarefas, 

mas não as escalona 
adequadamente de 

acordo com sua 
importância 

 

     Pontos 

O servidor na maioria 
das vezes sabe distribuir 

o tempo e a importância 

das tarefas 
desenvolvidas 

 
 

               

Pontos 

O servidor sabe 
distribuir o tempo 

disponível entre as 

diversas tarefas 
desenvolvidas, 

segundo a importância 
das mesmas 

 

Pontos 

 

6. Pontualidade  

Considere se o servidor é 

pontual com os horários de 

início e término da jornada e 
dos trabalhos. 

O servidor não 
cumpre os horários 

estabelecidos para 

início e término da 
jornada de trabalho 

e/ou de início dos 

trabalhos 
 

 

 
Pontos 

 

O servidor às vezes 
descumpre os horários 

estabelecidos para início 

e término da jornada de 
trabalho e/ou início do 

trabalho 

 
 

 

 
Pontos 

O servidor dificilmente 
descumpre os horários 

estabelecidos para início 

e término da jornada de 
trabalho e/ou início dos 

trabalhos 

 
 

 

 
  Pontos 

O servidor não 
descumpre os horários 

estabelecidos para 

início e término da 
jornada de trabalho e/ 

ou início dos 

trabalhos, algumas 
vezes trabalhando 

além dos horários 

estabelecidos 
Pontos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                              

         
 

 

                                         

 
7. Aprendizagem e 

Flexibilidade 
Avalie se o servidor tem 

facilidade de aprender e 

adaptar-se às mudanças e se 
busca capacitar-se, visando  

a melhoria do seu trabalho. 

O servidor não foi 

flexível, apresentou 
dificuldades para 

mudar seu 

posicionamento 
Pontos 

 

O servidor apresentou 

dificuldade em aprender 
e foi flexível apenas em 

algumas situações 

 
Pontos 

 

 

O servidor não 

apresentou dificuldades 
de aprender e foi flexível 

às mudanças 

 
Pontos 

O servidor demonstrou 

grande capacidade em 
aprender e foi flexível, 

inovando sua prática 

frente às necessidades 
do trabalho 

Pontos 

 

8. Organização 

Avalie a habilidade do 

servidor para ordenar o 
trabalho e os recursos de que 

dispõe e a facilidade do 

mesmo em manter sequencia 
à execução e os resultados 

das tarefas 

O servidor é 

desorganizado, não 

se recordando de 
informações ou 

documentos 

 
 

Pontos 

O servidor teve 

dificuldades em 

organizar o serviço, 
apresentando deficiência 

na guarda de 

informações ou 
documentos 

 

Pontos 

O servidor sabe 

organizar o serviço, 

zelando por documentos 
e manifestando ciência 

das informações 

 
 

 Pontos 

O servidor apresentou 

grande capacidade de 

organização e 
responsabilidade na 

guarda de documentos 

e informações 
 

Pontos 

 

9. Comunicação e 

Atendimento ao Público 

Avalie se o servidor 

comunicou suas idéias com 
clareza e/ou a qualidade do 

atendimento prestado à 

população que procura o 
serviço público 

Teve dificuldades, 
não conseguindo 

transmitir 

informações de forma 
clara e precisa e/ou 

não soube prestar um 

bom atendimento à 
população  

 

 
Pontos 

O servidor demonstrou 
dificuldade em transmitir 

informações e/ou prestar 

um bom atendimento à 
população 

 

 
 

 

 Pontos 

O servidor demonstrou 
facilidade na transmissão 

de informações e 

contribuiu com o 
desenvolvimento do 

trabalho e/ou prestando 

um atendimento 
satisfatório à população 

 

Pontos 

O servidor demonstrou 
grande capacidade em 

transmitir de maneira 

clara e objetiva 
instruções, idéias e 

informações, 

mantendo as pessoas 
sempre bem 

informadas 

 
Pontos 

 

10. Iniciativa e 

capacidade de realizar o 

trabalho sem depender de 

outras pessoas 

Avalie se o estagiário 
consegue desempenhar seu 

trabalho sem necessitar de 

auxílio de outras pessoas ou 
órgãos 

O servidor não 

conseguiu 
desenvolver suas 

tarefas sem o auxílio 

de outras pessoas 
 

 

 
Pontos 

O servidor tem 

dificuldades em 
desenvolver suas tarefas 

sem o auxílio de outras 

pessoas 
 

 

 
Pontos 

O servidor realiza o 

trabalho, mas às vezes 
apresenta insegurança e 

pede auxílio de outras 

pessoas 
 

 

 
Pontos 

O servidor demonstrou 

grande capacidade de 
desenvolver o trabalho 

sem auxílio de outras 

pessoas 
 

 

 
Pontos 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Em Rio Azul, 15 de dezembro de 2011.  

  (a)-    Vicente Solda 

        Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                              

         
 

 

                                         

ANEXO II 

RELATÓRIO DO AVALIADOR 

(Uso exclusivo da Chefia Imediata) 

(Obrigatório em caso de atribuição de fatores “regular” e “fraco”) 

 

Emita sua opinião sobre a avaliação realizada: 

- Quais os aspectos significativos (positivos e negativos) que contribuíram para o resultado desta 

avaliação?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 

Assinatura: 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Em Rio Azul, 15 de dezembro de 2011.  

 (a)-     Vicente Solda 

        Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                              

         
 

 

                                         

 

ANEXO III 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

(Uso Exclusivo do Servidor Avaliado - facultativo) 

 

Pedido de reconsideração da avaliação realizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 

Assinatura: 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Em Rio Azul, 15 de dezembro de 2011.  

   (a)-   Vicente Solda 

        Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                              

         
 

 

                                         

 

ANEXO IV 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

NOME DO SERVIDOR: ______________________________________ 

 

SOMATÓRIO DE PONTOS 

 

FATORES PONTOS 

1. Postura e Ética Profissional  

2. Relacionamento Profissional   

3. Responsabilidade  

4. Eficiência  

5. Aproveitamento do trabalho  

6. Pontualidade   

7. Aprendizagem e Flexibilidade  

8. Organização  

9. Comunicação e Atendimento ao Público  

10. Iniciativa e capacidade de organizar o trabalho sem 

depender de outras pessoas 

 

     TOTAL  

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO: 

(    ) POSITIVA   (80 pontos ou mais) 

(    ) NEGATIVA (Menos de 80 pontos) 

(    ) NEGATIVA PASSÍVEL DE EXONERAÇÃO  - Art. 20 - (Menos de 70 pontos ou 4 fatores “fraco”) 

 

Data: ______/________/________  

 

Assinatura Membro 1 da CAD 

 

 

Assinatura Membro 2 da CAD 

 

 

Assinatura Membro 3 da CAD 

 

Ciência do servidor: _______/_______/________* 

 

Assinatura: _______________________________ 
*A contar desta data inicia o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar pedido de reconsideração da avaliação, nos termos do art.19. 

 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal, 

 Em Rio Azul, 15 de dezembro de 2011.  

  (a)-   Vicente Solda 

        Prefeito Municipal 

 
 


