


  

Estágio Probatório  

Conceito:Conceito: 

Período de três anos de efetivo exercício em que o servidor 
nomeado será avaliado nos fatores definidos pelo Estatuto. O 
servidor deve cumprir seu estágio no exercício do cargo para o 
qual foi nomeado em caráter efetivo e somente poderá ser 
avaliado nesta condição.

Legislação:Legislação: 

Constituição Federal;
Lei complementar 3.673 de 24 de junho de 1991 (Estatuto do 
Servidor);
Decreto Municipal nº 17.752 de 01 de setembro de 2015;

Como faço para acessar este Decreto?



  

Acesso ao Decreto de E.P 

Acessar o site da
 Prefeitura 

de Caxias do Sul  

Clicar em
“Serviços”

  



  

Acesso ao Decreto de E.P   

Na opção “Serviços”
clicar em “Recursos

Humanos”  

Na opção “Recursos
Humanos” clicar em

“Legislação”



  

Acesso ao Decreto de E.P   

Na opção 
“Legislação”
clicar em 
“Decretos”  

Em Decretos,
selecionar o
nº17752



  

Entendendo o gerenciamento do Estágio Probatório  

Gerência de A.P. e E.P.Gerência de A.P. e E.P.

É responsável por coordenar os processos de Estágio Probatório.
Exemplos: abertura de estágio, gerenciamento do sistema,

troca de avaliadores e comissões, envio das avaliações, comunicações a 
servidores e chefias, treinamentos, verificação de protelações, envio do 

processo para portaria de estabilidade, entre outros.

Estabelecida por portaria: 4 serv. estáveis + 1 serv. est. do SINDISERV
É responsável pela análise de: Defesas, avaliações que envolvam sindicâncias, 
protelações de estágio, desvios de função e casos omissos em relação ao 

Decreto de estágio probatório.

Comissão Central de Avaliação do E.P.Comissão Central de Avaliação do E.P.





  

Antes da avaliação é fundamental a comissão observar o Decreto:

Art.3º O Órgão onde o servidor estiver lotado deverá orientá-lo e 
acompanhá-lo no exercício de suas funções, bem como instrumentalizá-lo 

quanto às disposições legais e proporcionar-lhe o aperfeiçoamento 
profissional necessário para o desempenho do cargo.

Art.19 Compete ao Avaliador ou à Comissão Especial de Avaliação:
I - (...)

II -  acompanhar, orientar e sugerir alternativas de melhorias ao servidor 
em qualquer dos fatores de avaliação e em todas as fases do Estágio
 Probatório, tendo  sempre o registro  em atas, com assinatura dos 

envolvidos, de todas as reuniões e ocorrências de cada período de aferição;







  

Avaliação: o papel das comissões 

**Caberá a comissão especial informar ao servidor
estagiário sobre as notas atribuídas, apontando 
os aspectos significativos ocorridos no período e 

que contribuíram com o resultado atingido;

                           **As avaliações deverão ser elaboradas e assinadas
                        pelos membros da comissão especial do mesmo turno
                                      de lotação do professor avaliado!

**Informar sobre o prazo de Defesa;

Fornecer cópia da avaliação ao servidor;

   **RETORNO dos Boletins em 20 dias conforme Decreto.



  

Avaliação: é de responsabilidade de qual comissão? 

Verificando-se a hipótese do servidor ter tido 
mais de uma subordinação no período de avaliação 

(remoção), esta é de competência da chefia 
perante a qual esteve subordinado por mais tempo, 

prevalecendo, em caso de igualdade, a última.

O professor em estágio probatório que estiver 
desempenhando suas atribuições em mais de uma 
escola será avaliado pela comissão especial da 
escola em que estiver oficialmente lotado. 

A Gerência de A.P. e Estágio Probatório controlará estas A Gerência de A.P. e Estágio Probatório controlará estas 
questões e enviará a avaliação ao correto responsável.questões e enviará a avaliação ao correto responsável.



  

Tipos de avaliações de acordo com cada Decreto

Nomeados até 

2010

Nomeados de

 2011 a 2015
Nomeados a

 partir de 2016

Períodos de 

aferição

Fatores de 

Avaliação

6º, 12º, 18º, 25º, 
33º e 36º mês

7º, 14º, 21º, 28º
e 36º mês

7º, 14º, 21º, 28º
e 36º mês

Notas
1, 2, 4 e 6 - secretários
2, 4, 8 e 12 eficiência 

magistério

Insatisfatório 1
Regular 2
Bom 4

Muito bom 6
*Assiduidade e 
Pontualidade
*Disciplina

*Relacionamento 
Interpessoal

*Responsabilidade
*Dedicação ao Serviço

*Iniciativa
*Produtividade 
(secretários)
*Eficiência

*Assiduidade  
*Pontualidade
*Disciplina

*Relacionamento 
Interpessoal

*Responsabilidade
*Dedicação ao Serviço

*Iniciativa
*Produtividade
*Eficiência

parecer final

1, 2, 4 e 6 - secretários
2, 4, 8 e 12 eficiência 

magistério

*Assiduidade e 
Pontualidade
*Disciplina

*Relacionamento 
Interpessoal

*Responsabilidade
*Dedicação ao Serviço

*Iniciativa
*Produtividade 
(secretários)
*Eficiência









  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor

No início do mês será gerado pelo setor de E.P. todas as 
avaliações que venceram no mês anterior. 

Quando isso acontecer a comissão avaliadora receberá 
no endereço cadastrado o seguinte e-mail:



  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor

* Seguindo o link que aparecerá no e-mail enviado pelo Estágio
 Probatório abriremos o Portal do ServidorPortal do Servidor. 

*Clicar em “ACESSO SERVIDORES”:



  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor

* No primeiro acesso o servidor deve logar com sua matrícula 
e a senha é seu CPF. Devendo após isso escolher nova senha.



  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor

* Após login esta é a tela que abrirá. Devendo o servidor clicar em
 “Avaliação Probatório”.



  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor

 * Se tiver mais de um servidor para ser avaliado, estes aparecerão em lista.
Se for apenas um servidor abrirá direto a avaliação a ser realizada.



  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor

 * Na opção Relatórios:



  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor

 *Dois documentos são disponibilizados:

NOTAS ANTERIORES                                      FATORES DE AVALIAÇÃO 



  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor

* Tela de preenchimento da avaliação. Devemos clicar no botão com o ponto 
de interrogação para visualizar os fatores. 



  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor

* Fatores de avaliação.
 Tela que aparece após clicar no ponto de interrogação ao lado do
 fator 1. Relacionamento Interpessoal.   



  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor

*Para escolher a nota...
*Para realizar anotações, usar o campo: observações.



  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor
Após a escolha das notas existem duas opções: 
Salvar Formulário (para continuar o preenchimento em outro 
momento) e 
Enviar Formulário (para que seja impresso o Boletim de Avaliação).



  

Processo de Avaliação – Portal do Servidor

*PARA IMPRIMIR: Após “Enviar o formulário” observar a seguinte janela 
que será aberta para impressão do Boletim de Avaliação. 
* Selecionar “Abrir com o” e clicar em OK. O boletim será aberto em um 
arquivo PDF.(pode ser realizada impressão frente e verso). 

*Dica: neste momento já imprimir mais de uma via 
(uma que retornará ao RH devidamente assinada por 
todos e uma via que deve ser entregue ao servidor).





  

Notas para Aprovação – 2/3 da pontuação máxima (20)

Fatores 1º 2º 3º 4º 5º Total

Assiduidade 6 6 6 18

Pontualidade 4 6 6 16

Disciplina 4 4 4 12

Relacionamento Interpessoal 2 4 4 10

Responsabilidade 4 4 6 14

Produtividade 4 4 4 12

Dedicação ao Serviço 4 4 6 14

Eficiência 4 4 4 12

Iniciativa 2 2 6 10

Exemplo:



 











  

Exoneração

Situações:

● Ao final do processo, quando verificar-se que o servidor não atingiu   
a pontuação mínima;

● A qualquer momento, quando for constatada a impossibilidade 
matemática de atingir a pontuação mínima;

● A qualquer momento, quando obtiver nota mínima em todos os 
fatores da avaliação, em duas avaliações consecutivas ou 
intercaladas;

● A qualquer momento, quando o servidor apresentar atitudes ou 
resultados insatisfatórios para o exercício do cargo, sendo  
oportunizada ampla defesa.

 



  

Contato

Secretaria de Recursos Humanos e Logística

Diretoria de Recursos Humanos

32186147

Gerência de Acompanhamento Psicossocial 
e Estágio Probatório


