
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUN/CIPIOS

RESOLUCAO ADMINISTRATIVA N. Q 0 Q 7 2 0 9
Regulamenta o Estágio ProbatOrio no Ambito do
Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Coles.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS DO ESTADO DE
GOIAS, no use de sues atribuicties constitucionais e legais, em especial as que
lhe foram conferidas pelo artigo 1°, inciso XV da Lei Estadual n. 15.958/07 e artigo
2° incisos XXI e XXVIII, de seu Regimento !Memo;

considerando o disposto no art. 41, § 4°, da Constituicao da Reptiblica
que estabelece a avalinnio de desempenho — estagio probatOrio — nos 3 (tits)
primeiros anos de exercicio, como condicão obrigattria para aquisigão da
estabilidade dos servidores, cujo ingresso nos quadros do Poder pCiblico tenha
ocorrido por meio de concurso p6blico;

considerando as regras contidas nos artigos 95, inciso I, e artigo 128, §
5°, inciso I c/c art. 130, todos da Constituigão da Rep6blica, os quaffs estabelecem
o prazo para aquisicao da vitaficiedade em 02 (dois) anos, o que impOe a adoccio
do mesmo prazo para a realizacao do estagio probathrio para os cargos de
Auditor e Procurador de Contas;

considerando a necessidade de se regulamentar a avalinnio do estagio
probatbrio dos Servidores, Auditores e Procuradores de Contas deste Tribunal
para fins de estabilidade ou vitaliciedade, conforme o caso,

RESOLVE

TiTULO I
CAPITULO I

Do Esti° lo Probatdrio dos servidores

Art. 1° - 0 estagio probatOrio dos servidores 6 o period° de tits anos de
efetivo exercicio, em que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo,
em virtude de concurso pOblico, sere submetido a AveUna° PeriMica de
Desempenho — APD — como condicao para a aquisicAo da estabilidade no service°

Art. 2° - A AveJinni° Periodica de Desempenho APD — 6 a afericao
do comportamento do servidor e das condicetes de eficiencia de desempenho no
cargo, para aquisicão de estabilidade e para formaccio de juizo, pela Comissáo
competente, quanto a sua permanancia, ou não, no quadro de cargos efetivos do
Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias.

Art. 3' - r, Availacao Perla()Ica ae Desempenno — AFC) — ocorrera emetapas autonomas entre si, a cada 6 (seis) meses, ate o fim do period() de estagioprobabrio.
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Art. 4° - Serao realizadas 6 (seis) avalia9Oes, durante o period° do

estegio probatOrio, sendo as 5 (cinco) primeiras intermediaries e a Ultima
conclusive, da seguinte forma:

1 - primeira intermediaria: os primeiros seis meses ap6s a posse;
II - segunda intermediaria: do 6° ao 12° mes;
III - terceira intermedieria: do 12° ao 18° mes;
IV - quarta intermedieria: do 18° ao 24° mes;
V - quinta intermediaria: do 24° ao 30° mes;
VI - sexta conclusive: do 30° ao 36° melts.

CAPITULO II
Dos Critarlos de AveNaga°

Art. 5° - A aptidao e a capacidade do servidor serao objeto de avaliacao
especial para o desempenho do cargo, observando-se os seguintes fatores e
criterios:

I — Comportamento:
assiduidade;
disciplina;
responsabilidade;
habilidade no tratamento corn o pablico;

e) born relacionamento corn colegas e superiores.

II - Eficiencia:
capacidade de iniciativa;
produtividade.

III — Eficecia:
a) capacidade tecnica no exercicio de suas fungi:es.

CAPETULO III
Do Processo de Avaliagao

Art. 6° - 0 processo de avallacao sera realizado por Cornissao
composta por 3 (tres) Conselheiros, sob a presidencia do Corregedor.

Art. 7° - A Avaliacao Pede:lice de Desempenho constard de dois
procedimentos:

Procedimento Informativo; e
Procedimento Avehated°.

CAPITULO IV
Do Procedlmento Informativo

Art. 8° - No Procedimento Informativo, o chefe imediato do servidor a
ser avaliado preenchera, a cada seis meses, ate completer a sexta etapa
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conclusive, conforme art. 18 desta Resolucao, o formulário "Informe de
Desempenho Individual — IDI" — Anexo I, destinado a informar o comportamento e
o desempenho do servidor no seu cargo durante o estagio probatOrio.

Paragrafo link° - Quando o avaliado for Chefe de Divisao ou
Coordenador, o formuldrio de que trate o caput do artigo sera preenchido pelo
Diretor ao qual a respective divisao ou coordenacao esteja subordinada.

Art. 9° - 0 chefe imediato deverd preencher o formulario, tendo como
pardmetro o disposto no art. 41, e colher a assinatura do servidor avaliado.

§ 1° - 0 servidor, concordando corn as informagOes, deve assinar o
formuldrio; discordando, registra os seus motivos e assina.

§ 2° - Caso o servidor se recuse a assinar o fonnuldrio e/ou a registrar
os seus motivos, o chefe imediato deve registrar o fato no Work) formuldrio e
collier a assinatura de duas testemunhas.

Art. 10 - 0 formuldrio deverd ser encaminhado a Corregedoria, ate 15
(quinze) dias ape's o encerramento do periodo avaliado.

Art. 11 - A Comissao, sempre que julgar necessario, podera valer-se de
quaisquer procedimentos legais, pare averiguar as informac5es prestadas no IDI.

Art. 12 — Se, a apoca do preenchimento do IDI, o servidor estiver em
licence ou em afastamento legal, deverd tal fato ser registrado no referido informe

dpoca do preenchimento, pelo seu chefe imediato.

Art. 13 - Os servidores do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado
de Golds, durante o estagio probatOrio, nao podem ser exonerados nem demitidos
sem as formalidades legais de apuracao de sua capacidade.

CAPiTULO V
Do Procedimento Avallatdrio

Art. 14 - No procedimento avaliatOrio, a Comissao procederd
avaliacao, por meio da andlise dos dados registrados no formuldrio (IDI), corn os
respectivos conceitos e atribuird ao servidor o conceito OTIMO, BOM, REGULARou INSUFICIENTE.

Paragrafo tinico - A Comissao declinard, obrigatoriamente, os motivos,
sempre que atribuir conceito INSUFICIENTE ao desempenho do servidor.

Art. 15 - Cada avaliacao Dela Comissão deve ser concluida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias ape's o semestre avaliado e apresentada ao Colegiado.

Art. 16 - A decisao do Colegiado sera materializada por intermedio de
Resolucao Administrative, cujo Relator sera sempre o Corregedor.
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Parfigrafo Onico - A decisao sere anotada em fiche especial e 'evade
ao conhecimento do interessado e do chefe imediato, visando a meihoria e
aperfeicoamento dos trabaihos do servidor.

TCM.
Art. 17 - Da avaliacao acima referida caberd recurso pare o Plendrio do

CAPITULO VI
Da Avallagao Final do Estaigio ProbatOrio

Art. 18 - Na avaliacao conclusive, a Comissao deve elaborar urn
parecer final, sugerindo a aprovacao ou reprovacao do servidor no estagio
probatOrio.

§ 1° - A sexta avaliacao deve ser concluida pela Comissao dois meses
antes do tèrmino do Mani° e encaminhada ao Plendrio, juntamente corn as
demais avaliagbes, em ordem cronolOgica.

§ 2° - o Corregedor, em relatOrio circunstanciado sobre a atuacao
pessoal e funcional do servidor em estegio probatOrio, proferird o VOTO,
concluindo, fundamentadamente, pela estabilidade ou nao.

Art. 19 - Se a decisao do Colendo Plendrio for desfavordvel
estabilidade, abrir-se-a prazo para recurso nos termos do art. 20, a contar do dia
posterior ao do conhecimento da decisao, ocasiao em que, querendo, poderd
requerer apresentacao de proves nos 5 (cinco) dies seguintes, pessoalmente ou
por representante.

§ 1° - Encerrada a instrucao, o interessado tern vista dos autos para
alegagOes finals, pelo prazo de 10 (dez) dies.

§ 2° - Na prlmeira sessao ordindria subseq0ente, o Plenario do Tribunal
de Contas decidird pelo voto da maioria absolute dos seus membros.

Art. 34 - Transitada em julgado a decisao desfavordvel a estabilidade, o
servidor sera exonerado por ato do Presidente do Tribunal de Contas.

§ 1° - Em caso de decisao desfavoravel, deve ser entregue a
"Notificacao de Reprovacao" ao chefe imediato do servidor, para que este
notifiq

§ 2° - Em caso de decisao favordvel, o Presidente do TCM homologara
a APROVAQAO do servidor e a encaminhare, juntamente corn os demais
docurnentos a Secao de Pessoal

Art. 20 - Todos os recursos previstos nesta Resolucao deverao ser
interpostos no prazo de cinco dies, contados da cientificacao do interessado.
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Art. 21 - As sessdes de que trata este assunto sera° administrativas e
telt° sempre carater sigiloso.

Art. 22 — Integra esta Resolucao Normative o Anexo I (Formulario IDI).

TITULO II
CAPITULO I

Do estagio Probatario dos membros do Ministerio POblico Especial

Art. 23 - Estegio probatOrio dos membros do Ministeriolico Especial
e o periodo dos 2 (dois) primeiros anos de efetivo exercicio do cargo.

Art. 24 - Os membros do Ministerio Pt:bac° junto ao Tribunal de Contas
dos Municipios do Estado de Goias, durante o estagio probatOrio, nao podem ser
exonerados nem demitidos sem as formalidades legais de apuracao de sua
capacidade e conduta.

Art. 25 - A avaliacao de desempenho dos Procuradores de Contas, em
estegio probatOrio, sere feita em fres etapas, nos termos do Ato Resoiutivo no
001/2000, do Ministerio PUblic,o junto ao TCM.

Art. 26 — Finalizada a avaliagao do estagio probatOrio, nos termos do
artigo anterior, sera o ato encaminhado ao Corregedor para relater em Pierian°.

Parigrafo tinico - A devolucao dos documentos alusivos a avaliagao
somente sera feita apds ultrapassados os prazos recursais ou decididos os
recursos interpostos contra as avaliacfies, ao final do estagio probatOrio.

TITULO III
CAPITULO I

Do Estigio Probate:1d° dos Auditores

Art. 27 — Estagio probatbrio dos Auditores e o periodo dos 2 (dois)
primeiros anos de efetivo exercicio do cargo.

Art. 28 - Os Auditores do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado
de Goias, durante o estagio probatörio, rid° podem ser exonerados nem demitidos
sem as formalidades legais de apuracao de sua capacidade e conduta.

Art. 29 - Considerar-se-a tempo de servico, para fins de estagio
probatdrio, apenas o periodo de efetivo exercicio das funcOes alusivas ao cargo.

CAPITULO II
Dos Criterios de Aveflacks de Desempenho em Esteigio Probatório

Art. 30 - A avaliagao de desempenho dos Auditores e estagio
probatOrio sera feita em quatro etapas, a saber:
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I- primeira intermediaria: os primeiros seis meses apes a posse;
II - segunda intermedieria: do 6° ao 12° mac
III - terceira intermediéria: do 12° ao 18° flies;
IV - quarta intermediaria: do 18° ao 24° riles;

Art. 31- Serao considerados, na avaliacao de desempenho, os trabalhos
e a conduta dos avaliados, em que se verificare:

I - a assiduidade no servico;
II - a eficiencia e a eficacia;
III - o cumprimento das obrigacees legais;
IV - a dignidade, a honra e o decoro no exercicio de sues fungOes.
V - idoneidade moral, no ambito pessoal;
VI - dedicacao e competencia no exercicio de sues funceles.
VII - presteza e conviccao nas manifestacees processuais;
VIII - presteza e habilidade no atendimento ao	 publico, e born
relacionamento no trabalho.

Art. 32 - Serao analisados, para a avaliacao apontada no artigo anterior

- os pareceres emitidos;
II - artigos publicados;
III - participacOes em comissOes;
IV - folha de freqOancia,
V - outros.

Art. 33 - Apes a conclusao do periodo de cada etapa, a que se referem
os incisos I a IV do art. 30, desta Resolucao, a Superintendencia de Administracao
comunicara o fato ao Corregedor, que, a vista da informacao, determinard o
registro e devida autuacao processual.

Art. 34 - 0 Auditor sob avaliagao de desempenho em estegio probaterio
deverd envier a Corregedoria os seguintes relaterios:

I — Relaterio Estatisitico;

II — Relaterio de Estagio Probate:50o.

§ 1° - Por ocasiao da apresentacao dos Relater-1os Estatistico e de
Estagio Probated°, relativos aos quatro periodos de suas afericOes, considerados
como de efetivo exercicio do cargo, o Auditor devera indicar as ocorrGncias que
tenham intluenciado na producao ou no desempenho de suas funcees.

§ 2° - 0 related° Estatistico e o Related° de Estagio Probated° deverao
set ericarninnacce sernestraimente, ate c ct,a 	 a-rssec,...ente ac
terrnino do periodo de sua afericao.
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§ 3° - 0 atraso injustificado na apresentagao dos RelatOrios importara
faith funcional por descumprimento do dever legal, ficando o Auditor avaliado
sujeito a pena de advertencia.
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Art. 35 - Os relatOrios elencados no art. 34, bem como todos os
conceitos obtidos nas avaliagaes e demais ocorrancias surgidas no curso do
estagio probatOrio, serao acostados ao processo de avaliagao.

Art. 36 - Alain dos elementos especificos, os relatOrios do art. 34
conterao:

I — nome do Auditor em estagio probatdrio;
II — data de inicio do exercicio no cargo;
Ill — periodo ao qual se refere o relatOrio;
IV — distribuigao processual que the foi acometida;

CAPiTULO III
Do Relat6rio Estatistico

Art. 37 - 0 Relat6rio Estatistico contera as seguintes informagdes
referentes ao periodo:

I — processos do periodo anterior acumulado;
II — processos que entraram;
ill — processos analisados;
IV — processos em andlise (pendentes);
V — processos corn prazo esgotado;
VI — nOrnero de manifestagdes, mediante certificados, despachos e

pareceres;
VII — nOmero de participagees em sessfes das Cameras;
VIII — nOrnero de participagees em sess6es do Tribunal Pleno;
IX - indicagOes de participagOes em outras atividades.

CAPiTULO IV
Do RelatOrio do Estagio ProbatOrio

Art. 38 - 0 RelatOrio de Estagio ProbatOrio sera constituido de cOpias de
pelo rnenos 20 (vinte) trabaihos de auditoria (certificados de auditoria, pareceres,
relatOrios, despachos dentre outros) e 5 (cinco) sub-relatOrios de atendimento ao
pOblico realizados na Auditoria, devendo ser identificadas as questOes mais
relevantes trazidas ao conhecimento do Auditor, bem como o encaminhamento
que foi dado.

Parégrafo Onico — 0 Auditor se assim the convier oode remeter ao
Corregedor copias de pareceres, artigos de sua autoria e outros docurnentos,
desde que contenham assuntos de interesse deste Tribunal.

7
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CAPITULO V
Da Avaliagao do Estigio Probated°

Art. 39 — A avaliagao do Auditor em estagio probated° sera realizada
por Comissao composta por tits Conselheiros, dentre estes o Corregedor, que a
presid

Art. 40 — A Comissao de Avaliagao reunir-se-a a cada etapa (Art. 30)
para avaliagao dos Auditores, lavrando-se ata circunstanciada corn destaque aos
fatos rnais relevantes.

Paritgrafo Chaco — o Presidente da Comissao poderd solicitar ao
Presidente do Tribunal a indicagao de urn servidor para secretariar as reunifies,
sem prejuizo de suas fungees habituais.

Art. 41 - A Cornissao, levando em conta os Relatorios apresentados,
avalia ra a atuagao e a conduta do auditor emitindo, motivadamente, os conceitos
A, B, C, De E.

Paragrafo Onto° — Os conceitos A, B, C, D e E corresponderao aos
seguintes pontos:

I - A de 9,1 a 10 pontos;
II - B de 7,5 a 9,0 pontos;
III - C de 6,0 a 7,4 pontos;
IV - D de 4,0 a 5$ pontos;
V - Ede 0 a 3,9 pontos.

Art. 42 — Serao considerados, para fins de avaliagao do Related° de
Estegio Probated°, os seguintes aspectos:

I — forma grefica e qualidade da redagao;
II — adequagao tecnica e sistematizagao legica;
III — conteado e fundamentagao juridica.

Art. 43 — 0 conceito emitido pela Comissao sera comunicado por escrito
ao avaliado, juntamente corn as recomendagees que se fizerem necessarias.

Art. 44 - Apes a analise em conjunto dos componentes que instruem o
processo, a Cornissao atribuira o conceito OTIMO, BOM, REGULAR ou
INSUFICIENTE, que sere submetido a decisao do Colegiado, em sessao
administrativa de car-Ater sigiloso.

Art. 45 - A decisão Plenária. de que trata o artigo anterior, sera
materializada por intermedio de Resolucao Administrativa, cujo Relator sera
sempre o Corregedor.

Rua 68 n. 727 — Centro — Fone 3216-6234 Fax 3223-9011 CEP 74.055-I 	 oiinia-Go* .
www.temgo.gov.br



.	 Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS D 0 0 7 2 1 0 9

111111111011

Art. 46 - A decisao constante do ato resolutivo sera anotada em fiche
especial e levada ao conhecimento do interessado, visando a meihoria e
aperfeigoamento funcional do avaliado.

§ 1° - A Comissao sempre que atribuir conceito insuficiente ao
desempenho do Auditor apresentard, obrigatoriamente, os motivos que ensejaram
o seu posicionamento.

§ 2° - Das avaliacees acima referidas caber& recurso para o Planed()
deste Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias.

CAPITULO VI
Da Avaliacho final do Estagio Probated°

Art. 47 - A Comissao, nos autos referentes a avaliacao final, apensara

	

as q uatro avaliacees pa rcia is, devendo	 ma n ifestar-se conclusiva e
fundamentadamente pelo vitaliciamento ou nao do avaliado.

Art. 48 - Se a decisao do Colendo Planar-it:, for contra o vitaliciamento,
suspende-se, ate definitivo julgamento, o exercicio funcional do Auditor do
Tribunal de Contas em estagio probated°.

Paragrafo Carrico - Durante a suspensao do exercicio funcional, o
Auditor percebera vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o
tempo, no caso de vitaliciamento.

Art. 49 - Se a decisao do Colendo Plendrio for desfavorivel a
estabilidade, abrir-se-a prazo para recurso nos termos do art. 20, a contar do dia
posterior ao do conhecimento da decisao, ocasiao em que, querendo, podera
requerer apresentacao de provas nos 5 (cinco) dias seguintes, pessoalmente ou
por representante.

§ 1° - Encerrada a instrucao, o interessado tare vista dos autos, pelo
prazo de 10 (dez) dias, para alegagees finals.

§ 2° - Na primeira sessao ordinaria subseante, o Planed° do Tribunal
de Contas decidird pelo voto da malaria absoluta dos seus membros.

	

Art. 50 - Transitada em julgado	 a decisao desfavoravel ao
vitaliciamento, sera encaminhada ao Governador do Estado para formalizacao de
decreto de exoneracao do Auditor.

Art. 51 — A Comissao tambern darn ciencia ao avaliado antes de
concluido o bienio, do Related° Final sabre sua atuagao e conduta no exercicio do
cargo oe Auonor, concluinuo, tunciamentaoarnente, pea viraiicieoade ou nao.

Art. 52 - Constatada a existencia de faiha formal no procedimento de
avaliacao, o processo sere encaminhado a Com' o para as correct:les devidas,rir
no prazo maxima de oito dias.	

\
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Art. 52 — Esta resoluoão antra em vigor na data de sua aprovagao,
revogando-se as disposioaes em contrario, em especial os artigos 15 a 55 da
Resolucao Normativa n° 002/02.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS,
em Goiania aos, 21 OUT 2009

c r
Presidente: Cons.Walter Jose Rodrigues

Participantes da votacio:

1 — Cons .° Maria Te sa Fernande arrido 	 2 — Cons.,ao 'vani de Oliveira

4 — C ns.	 ndes Cruvinel

5 — Cons. Paulo Ernani M. Ortegal. 	 — Cons. Sebastiao Monteiro.

Fui presenter	 , Procurador Garai de Contas.
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ANEXO I

INFORME DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

IDENTIFICACAO DO SERVIDOR

NOME DO SERVIDOR

CARGO

MATRICULA

ORGAO DE LOTAPAO

UNIDADE ADMINISTRATIVA
(DIRETORIA/COORDENADORIA/DIVISAO/OUTROS)

PERIOD° DE AVALIACAO:

	 /	 /	 A 	 /	 /

N° DA AVALIACAO
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INFORME DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

PRODUTIVIDADE: envolve o ritmo e a quantidade de trabalho
apresentado.

) A quantidade de trabaiho executado 6 imprevisivel. Deixa dOvidas
quanto ao tempo a ser usado na execucao das tarefas;

(	 ) Utiliza todos os recursos pessoais para produzir o maxim° possivel.
Pode-se estar tranqÜilo, quando !he 6 atribuido urn trabaiho de urgOncia;

(	 ) Seu trabalho esti sempre acumulado;

) Nivel de produtividade 6 adequado em reiacao ao montante de
trabaiho. Nao perde tempo corn detalhes desnecessarios. Tern condicees
para apresentar indices mais elevados de producao

QUALIDADE: cuidado que dispensa na execucao de suas tarefas.
Atencao e capricho corn os quais executa o seu servico.

(	 ) Procura executar seu trabaiho de forma correta, evitando repair os
mesmos erros. Esforca-se em meihorar a qualidade do pröprio trabaiho;
(	 ) Seu trabaiho caracteriza-se pela perfeicao e ordem corn que 6 feito. E
atento;

(	 ) Tern mais erros do que acertos. Necessita de auxin° para execucao
dos trabaihos;

(	 ) Seu trabalho 6 cheio de erros que nao procure corrigir.

3- ADEQUACAO AS NORMAS: analisar se o servidor realiza as atividades
em conformidade corn as regras, normas e procedimentos do Servigo
PO' blico.

( 	) E necessario que adquira major vivencia pratica. Ainda nao conhece
as normas;

(	 ) Utiliza-se das normas para desenvolver suas atividades;
(	 ) Domina as normas, regras e procedimentos, aplicando-os na preitica,
sem que seja necessaria orientacao;

) Necessita constantemente ser Iem ct da existfincia s normas.
Unfit-Coils.
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RECURSOS FISICOS: avaliar o servidor, tendo em vista o uso correto
que faz das instalactes, materiais e equipamentos.

(	 ) Precisa ser advertido quanto a observagao de meihor utilizacao dos
recursos fisicos;

(	 ) Desperdica material e nao tern cuidado corn as instalagaes e
equipamentos;

) E extremamente correto quanto a escoiha e ao uso dos recursos
ffsicos disponfveis

(	 )	 seri° e responsavel na utilizacao dos materials, equipamentos e
instalacOes, necessitando poucas vezes ser orlentado.

PRAZO: entrega os servicos no tempo determined°.

) Cumpre os prazos estabelecidos sem que precise ser cobrado;

) Nao respeita os prazos, ciao obstante as solicitacees da chefia
imediata;

(	 ) Costume entregar os servicos ern tempo habil. raro rid° cumprir os
prazos;

(	 ) Tern dificuldades para cumprir prazos.

6- CONHECIMENTO DO SERVICO: nivel de conhecimento tecnico ou
teOrico, bem como seu aproveitamento na resolugao de situagOes pritticas
de trabaiho.

) Ainda tem muito o que aprender para ser considerado um elemento
corn conhecimento basic° suficiente para o born andamento da pratica do
dia-a-dia;

( ) Consegue, corn facilidade, utilizar-se do seu conhecimento pare lograr
pleno exit° na resolugao de quaisquer problemas de ordem pratica que
surjam no seu trabalho;

; Nat	 tase	 s-,AfIc.lente para a apl:za;:ac prâtica
ou resolugao de problemas concretos atinentes ao cargo que ocupa;

(	 ) Tern conhecimentos tecnicos e teOricos suficientei par atender as
dificuldades do dia-a-dia e os utilize no exercfcio do cargo.
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INICIATIVA: predisposioao para resolver problemas que surjam no seu
trabalho.

(	 ) Ocasionalmente mostra-se interessado em resolver as dificuldades
encontradas;

(	 ) Mostra-se interessado em resolver as dificuldades encontradas;

(	 ) Falta-Ihe iniciativa para solucionar as dificuldades que ocorrem;

(	 ) Raramente demonstra empenho em solucionar as dificuldades que
surgem no seu trabalho

CRIATIVIDADE: capacidade de buscar e propor ideias novas ou
solucees de problemas

(	 ) As ideias novas e soluceses que encontra sao ainda simples e
incompletas;

(	 ) As solugOes e iddias que propOe sao sempre as meihores e mais
engenhosas;

(	 ) Conduz rotineiramente o trabalho;

) Consegue utilizar o seu potencial no sentido de melhorar e inovar
habitos rotineiros.

9- DISPONIBILIDADE: disposicao para colaborar e contribuir.

) E comum recorrer-se a ele como pessoa prestativa e disposta a
ajudar. Destaca-se pela disponibilidade
(	 ) Nunca se pode contar corn ele, quando 6 necessaria ajuda ou boa
vontade;

(	 ) Mostra boa vontade, quando a solicitado a participar ou dar a sua
contribuicao pessoal em algo;

( 	) E necessario insistir para que de sua colaboraoao ou contribui9ao

1:- D:S	 LI; lit,.	 as rise as leraa.s.

(	 ) As vezes apresenta comportamento fora de controle, em desacordo
corn as normas disciplinares;
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( 	) Raramente infringe as normas disciplinares, precisando de pouca
interferencia da chefia;

(	 ) Comporta-se em conformidade corn as normas disciplinares;

(	 ) Constantemente transgride as normas de comportamento, obrigando
a constantes interferencias de chefia

CONSCIENCIA SOCIAL: importAncia que dA ao seu papel no Servigo
POblico.

(	 ) Valoriza seu papel no Servigo PUblico e sabe dar importancia aos
servicos que presta;

) Demonstra muita preocupacão em desempenhar bem seu papel. E
comprometido corn a Administracao POblica e reconhece sua importAncia
neste contexto;

) Falta-Ihe comprometimento corn os desIgnios da Administracão
Piablica.

(	 ) Precisa ser constantemente orientado quanto a valorizacão das
atribuicOes sob sua responsabilidade e quanto ao seu papel no Servigo
POblico.

RELAQOES HUMANAS: capacidade diplomatica de tratar colegas,
usudrios, subordinados (se for o caso) e superiores.

(	 ) Evita enfrentar situac;x5es dificeis nas	 quais tenha que agir
diplornaticamente;

) Consegue resolver os problemas mais dificeis, evitando as situacaes
de confllto;

) Controla-se perante as situagees dificeis, raramente provocando
atritos;

) Cria situaceses dificeis, quando entra em contato com pessoas em
geral.

^C.,""S:',F'.71-.11.11ENTO. a 	 :Irzrncr.strata	 serivic7

(	 ) Descontrola-se por qualquer motivo. Transmite sua ansiedade para as
pessoas;

15
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( 	) calmo e sereno, nao possuindo grandes variagOes de humor;

(	 ) Raramente perde o controle e esforga-se por voltar ao equillbrio;

(	 ) Necessita esforgar-se para conseguir se controlar diante de situagaes
que [he causem ansiedade.

14- PONTUALIDADE: cumprimento do horArio de entrada, permanOncia e
saida do local de trabalho.

	

(	 ) pontual, raramente entra ou sai fora do hortrio previsto. Dificilmente
sai para resolver problemas que nao sao afetos ao trabaiho e sal somente
corn autorizagao da chefia;

	

(	 ) pontual. SO se afasta do local de trabaiho para resolver problemas
que dizem respeito as atividades profissionais;

) Dificilmente cumpre o horario previsto e/ou tern por habit() afastar-se
do local de trabaiho;

	

( 	 ) As vezes entre e sai fora do horArio previsto e/ou sai corn freqOancia
para resolver problemas pessoais sem autorizagao da chefia.

15- ASSIDUIDADE: grau de frequencia ao trabalho.

	

(	 ) SO faits por motivos justificados;

	

(	 ) Comparece reguiarmente ao trabalho. Dificilmente falta por motivos
justificaveis ou nao justificaveis;

	

(	 ) Elevado nOrnero de faltas, embora geralmente as justifique;

) Costurna faltar por motivos injustificados, mesmo já tendo sido
advertido.

Chefe Imediato,

De forma ciara e objetiva, da o seu parecer.
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Matricula Data
	 Carimbo/Assinatura

Servidor,

Se voce nao concordar corn os informes da chefia imediata, explique
objetivamente seus motivos e assine.

Se concordar, basta assinar no local indicado.
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