
Decreto nº 042/2009 
      De 11/02/2009 
 

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO DO ESTAGIO 
PROBATORIO DE QUE TRATA O ART. 22 § 6º DA LEI 
MUNICIPAL COMPLEMENTAR N. 003/2006 DE 27/06/2006 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
CLOVIS FERNANDES DE SOUZA, Prefeito Municipal de Bom Jesus, Município do 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 

Legislação em vigor, especialmente o Art. 22 § 6º da Lei Municipal Complementar n. 

003/2006 de 27/06/2006. 

    
DECRETA: 
 
Art. 1º - O objetivo do presente decreto e a regulamentação do 

Estágio Probatório dos Servidores Públicos Municipais, ingressantes por concurso público no 
quadro permanente, providos em cargo efetivo, aferido pelas normas contidas na Lei Municipal 
Complementar n. 003/2006 de 27/06/2006, bem como pelas contidas neste regulamento. 

 
Art. 2º - O Servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo do 

Poder Público Municipal fica sujeito, obrigatoriamente, a estágio probatório por um período de 
três anos de efetivo exercício, com o objetivo de verificar o preenchimento dos requisitos 
necessários à confirmação no cargo para o qual foi nomeado. 

 
Art. 3º - Durante o período de estágio probatório, o Servidor será 

avaliado de acordo com os requisitos constantes do art. 22 da Lei Municipal Complementar n. 
003/2006 de 27/06/2006 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

 
Art. 4º - As avaliações serão realizadas por meio do formulário 

constante no Anexo I, ao final de cada semestre de efetivo exercício do servidor, perfazendo o 
total de 06 avaliações. 

 
§ 1º - O período de avaliação será contado da data em que o servidor 

entrar em efetivo exercício no cargo para o qual foi nomeado. 
 
§ 2º - Para efeito deste artigo, não se considera efetivo exercício no 

cargo: 
 
I – suspensão disciplinar; 
II – suspensão preventiva; 
III – prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial; 
IV – disposição para outro órgão; 
V – greve; 
VI – licença: 
a) para concorrer a cargo eletivo; 
b) para exercício de mandato eletivo; 



c) para exercício de mandato classista; 
d) para prestação de serviço militar obrigatório; 
e) para tratar de interesses particulares; 
f) adoções 
g) para tratamento de saúde num prazo superior a 30 dias 
h) para tratamento de saúde em pessoa da família. 
i) Durante o período em que o servidor estiver em gozo de 

benefício do INSS 
 

§ 3º - Ocorrendo qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o 
período do estágio probatório ficará suspenso pelo período correspondente. 
  

Art. 5º - Durante o triênio de aferição, a avaliação deverá ser 
realizada antes do término do Estágio Probatório. 

 
Art. 6º - O Servidor será avaliado por uma comissão especialmente 

designada para esse fim, na forma do §1º  do art. 22 do Estatuto dos Servidores Púbicos 
Municipais, sendo constituída no mínimo de três membros, sendo obrigatoriamente dois  
servidores estáveis. 

 
§ 1º - Estando impedido ou declarando-se suspeito, o avaliador não 

participará da avaliação, sendo nomeado substituto. 
 
§ 2º - Caracteriza-se impedimento do avaliador o vínculo com o 

Servidor, decorrente de: 
I – Casamento; 
II – União Estável; 
III – Parentesco em linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau; 
IV – Parentesco por afinidade, até o terceiro grau. 
 
§ 3º - Os avaliadores remeterão ao departamento pessoal, no prazo de 

02 dias úteis após cada semestre de avaliação, o formulário de avaliação. 
 
§ 4º - De posse das informações, o órgão de pessoal deverá emitir 

parecer concluindo a favor ou contra a afirmação do servidor em estágio. 
 
§ 5º - O Servidor, avaliado em estágio probatório, terá  vistas e 

assinará o boletim de avaliação, recebendo cópia deste. 
 
§ 6 - Caso não concorde com a avaliação ou parte dela, poderá o 

Servidor manifestar-se por meio do Formulário de Manifestação do Servidor – Anexo II - no 
prazo de 05 (cinco) dias,  apresentando defesa escrita junto à comissão de avaliação. 

 
§ 7º - A comissão recebendo a manifestação do servidor poderá, 

aceitando as razões do servidor, encaminhar nova avaliação  ou manter a anterior. 
 
§ 8º - O Presidente da comissão deverá entregar a defesa ao órgão de 

pessoal, que deverá encaminhar o parecer e a defesa ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
que decidirá sobre a exoneração ou permanência do servidor, esgotando-se as vias 
administrativas. 

 



Art. 7º - O servidor que não atingir o índice necessário em qualquer 
uma das avaliações a sua aprovação no estágio probatório, será exonerado, ou se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, nos termos do Art. 22 § 5º do Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 

 
§ único – O índice mínimo para recomendar a permanência do 

funcionário no serviço público será de 50% (cinqüenta por cento), ou seja, 50 pontos. 
 
Art. 8º - A exoneração ou recondução do servidor, somente poderá 

ser efetivada a contar da data da avaliação. 
 
Art. 9º - O Estágio Probatório, bem como o tempo previsto, ficará 

suspenso, para o servidor público que, no interesse da administração, ocupar cargo em 
comissão, antes de ser legalmente estável. 

 
Parágrafo Único – A aferição do Estágio Probatório somente poderá 

dar-se no efetivo e regular exercício do cargo para o qual o interessado ingressou. 
 
Art. 10º - Não cabe ao ingressante pleitear remoção ou qualquer 

forma de movimentação que o coloque em outro cargo ou função em estabelecimento diferente 
do ocorrido no ingresso. 

 
 Art. 11 -  Ao assumir outro cargo público efetivo, o servidor,  

estável ou não, estará sujeito a novo estágio probatório, pelo período de três anos de efetivo 
exercício no cargo para o qual foi nomeado. 

 
Art. 12º - A aferição dos requisitos do Estágio Probatório processar-

se-á através de Boletim de Avaliação – Anexo I , parte integrante deste regulamento. 
 

Art. 13º - Os servidores que se encontrarem em estágio probatório na 
data da entrada em vigor deste Decreto, estarão submetidos às avaliações nos termos aqui 
estabelecidos. 

 
Art. 14º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

      Art.15º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

 
          Bom Jesus - SC, 11 de Fevereiro de 2009. 

 
 

CLOVIS FERNANDES DE SOUZA 
                Prefeito Municipal 
 
 

           Registrado e publicado na data supra e local de costume. 
                          
Vanderlei  Adílio dos Santos 
Funcionário Designado 



 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

 

Anexo ao Decreto n. 040/2009 de 11 de Fevereiro de 2009 

 
BOLETIM DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

 
I -  INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 
 
1 – O  presente boletim de avaliação consta de 16 (dezesseis) itens a 

serem avaliados. 
 
2 – A cada item correspondem 4 (quatro) alternativas, com a 

respectiva valoração ao lado da alternativa, com  exceção feita aos itens 14 com 3 (três) 
alternativas, e itens 15 e 16 com 02 (duas) alternativas cada. 

 
3 – Em cada item, deverá ser escolhida a alternativa que mais se 

adapte a situação do avaliado assinalando-se no espaço correspondente o valor em pontos da 
alternativa. 

 
4 – Os valores correspondentes a cada item deverão ser somados e a 

soma lançada no especo próprio no final do boletim. 
 
5 – O número máximo de pontos possíveis a serem atingidos neste 

boletim é de 100 (cem) pontos. 
 
6 – O índice mínimo para recomendar a permanência do funcionário 

no serviço público será de 50% (cinqüenta por cento), ou seja, 50 pontos. 
 
7 – Quando o servidor não puder ser avaliado, na sua categoria 

funcional, em todos os itens integrantes do presente boletim, a média supra mencionada, será 
encontrada considerando-se apenas os itens efetivamente avaliados, reduzindo-se o numero 
máximo de pontos, estabelecidos no item 5, de acordo com a pontuação máxima contida nos 
itens suprimidos. 

 

II - IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADO 

 
NOME 
CARGO:   
CARGA HORARIA:  
LOTAÇÃO:  
DATA DA POSSE: 
DATA DA AVALIAÇÃO:  



SEMESTRE:  
 

III – ITENS AVALIADO 

 
1 – Quantidade de Trabalho: 
Considere a quantidade do trabalho executado dentro do campo de 

ocupação: 
a) Produção  deficiente com desperdício de tempo......................................1 (   ) 
b) Produção aceitável, mas abaixo da expectativa.......................................3 (   ) 
c) Produção correspondente à expectativa...................................................5 (   ) 
d) Produção elevada, acima da expectativa..................................................7 (   ) 
 

2 – Qualidade do Trabalho: 
a) Baixa produtividade, comprometendo a eficiência das atividades 
.......................................................................................................................1 (   ) 
b) Qualidade razoável, precisa de constante 
acompanhamento..........................................................................................3 (   ) 
c) Bom índice de qualidade, raramente necessita de 
acompanhamento..........................................................................................5 (   ) 
d) Excelente qualidade, não necessita de acompanhamento.................7 (   ) 
 

3 – Eficiência: 
Aplicação de conhecimento teóricos/práticos: 

a) Conhecimento insuficiente. Visão reduzida e fragmentada dos 

conhecimentos..............................................................................................1 (   ) 

b) Possui algum conhecimento do conteúdo, mas precisa 
melhorar........................................................................................................3 (   ) 
c) Familiarização com o conteúdo, satisfazendo as exigências...................5 (   ) 
d) Conhece bem e trabalha em profundidade os conteúdos........................7 (   ) 
 

4 – Aperfeiçoamento funcional: 
a)   Não demonstra o mínimo interesse em aperfeiçoamento......................1 (   ) 
b) Não procede espontaneamente. Só busca aprofundamento quando compelido pela 
Administração......................................................................3 (   ) 
c) Demonstra interesse em se auto-desenvolver..........................................5 (   ) 
d) Mantem-se sempre atualizado e busca espontaneamente novas 
informações...................................................................................................7 (   ) 

 
5 – Responsabilidade: 

Considere a maneira como o funcionário se dedica ao trabalho, se entrega as tarefas nos 
prazos determinados, se respeita as ordens, as determinações, normas e regulamentos do 
órgão e como administra o tempo de suas atividades atinentes a sua função. 

a) Necessita constante exigência. Não se pode confiar na execução de suas 
atividades..............................................................................................1 (   ) 
b) Necessita ser alertado quanto ao cumprimento de suas 
atividades......................................................................................................3 (   ) 
c) Merece confiança e raramente necessita de fiscalização..................5 (   ) 



d) Assume todas as suas atividades, cumprindo-as...............................7 (   ) 
 
6 – Cooperação: 

Considere a qualidade de cooperar e oferecer contribuição ao trabalho 
de seus colegas e comunidade. 
a) Nega-se a executar qualquer atividade fora de sua rotina........................1 (   ) 
b) Coopera somente quando é solicitado......................................................3 (   ) 
c) Coopera sempre que necessário..............................................................5 (   ) 

d) Coopera espontaneamente, demonstrando espírito de equipe e de 

solidariedade.................................................................................................7 (   ) 

 
7 – Relacionamento Humano:  
Considere o relacionamento com colegas, membros da comunidade e 

com a Administração, no que diz respeito as questões de funcionamento do órgão: 
a) Difícil de conviver. Não tem espírito de coleguismo e de mutua 

compreensão.................................................................................................1 (   ) 

b) Demonstra razoável habilidade no relacionamento com colegas e 

terceiros.........................................................................................................3 (   ) 

c) Mantém sempre um clima de cordialidade no trato com colegas e 
terceiros.........................................................................................................5 (   ) 
d) Demonstra excelente capacidade de relacionamento, é respeitado e estimado por 
todos........................................................................................7 (   ) 

 
8 – Assiduidade e permanência no serviço: 
Considere a freqüência do funcionário ao trabalho e sua permanência 

no local de trabalho, bem como a sua participação nos eventos promovidos pelo órgão da 
comunidade, relacionados com suas atividades. Considere a chegada e a saída do trabalho, o 
começo e o término de cada período, a permanência regular do servidor na repartição ou local 
do seu trabalho, faltas justificadas e injustificadas a disciplina e o ambiente no trabalho. 
a) Falta ou sai constantemente e raramente apresenta justificativa aceitável. Tem falta(s) 

injustificadas..............................................................................1 (   ) 

b) Algumas vezes falta ou sai, apresentando justificação. Tem falta (s) 
justificadas.....................................................................................................3 (   ) 
c) Não faltou nem saiu do local de trabalho, promovendo ambiente agradável e disciplinado em 
relação o trabalho................................................................5 (   ) 
d) Não faltou nem saiu, tendo participação marcante os eventos do 
Município.......................................................................................................7 (   ) 

 
9 – Criatividade: 



Considere a potencialidade do funcionário para desenvolver idéias 
novas, dinamizar e motivar as atividades, de empreender e de buscar alternativas, soluções de 
inventividade,  contribuindo para a melhoria do trabalho da categoria profissional. 
a) Limita-se a seguir técnicas e padrões existentes sem 

entusiasmo....................................................................................................1 (   ) 

b) Possui potencial criativo, mas contribui somente quando 
estimulado.....................................................................................................3 (   ) 
c) Freqüentemente dinamiza, inova e motiva seu trabalho, desenvolvendo idéias novas e 
úteis.......................................................................................5 (   ) 
d) Incessantemente dinamiza, inova e motiva o seu trabalho, sempre com bons 
resultados......................................................................................................7 (   ) 

 
10 – Planejamento: 

Considere a elaboração e execução do Plano Anual de Trabalho 

a) Não elabora planejamento anual..............................................................1 (   ) 
b) Elabora mas não segue o Plano elaborado sem apresentar justificativa 
convincente...................................................................................................3 (   ) 
c) Elabora, mas raramente segue o Plano elaborado, apresentando quase sempre justificativas 
válidas..........................................................................5 (   ) 
d) Elabora e executa o Plano elaborado sem perder a atualização e a adaptação dos 
conteúdos.............................................................................7 (   ) 
 

11 – Recuperação de Trabalhos/Atividades 
a) Não proporciona trabalho de recuperação das atividades realizadas 
insuficientes...................................................................................................1 (   ) 
b) Proporciona orientação e acompanhamento de trabalhos que conduzem a sanar as 
insuficiências constatadas em seu aproveitamento, somente quando solicitado pela 
chefia.....................................................................................3 (   ) 
c) Freqüentemente oferece oportunidade de recuperação de trabalho para emenda-los em suas 
necessidades..............................................................5 (   ) 
d) Proporciona sempre que necessário e satisfatoriamente a recuperação com aproveitamento 
suficiente, para recuperação de 
trabalho/atividade..........................................................................................7 (   ) 

 
12 – Operacionalização: Domínio de Conteúdo. 
Considere a capacidade de domínio e de comunicação do conteúdo, 

na operacionalização de atividade. Aplicação prática de conhecimento técnico (cursos de 
aperfeiçoamentos). 
a) Muito prejudicado por problemas de relacionamento e aplicação, tornando deficiente a 

operacionalização......................................................................1 (   ) 

b ) Operacionalização razoável dos conteúdos, mas abaixo da 
expectativa....................................................................................................3 (   ) 
c) Domínio de conteúdo e aplicação prática correspondente a 
expectativa....................................................................................................5 (   ) 
d) Acima do esperado e domínio de conteúdo e operacionalização acima da 
expectativa....................................................................................................7 (   ) 



 
13 – Consciência interdisciplinar do trabalho: 

a) O servidor se preocupa apenas e isoladamente com o seu trabalho, não se importando coma 
integração com os demais colegas e com a filosofia de ação 
administrativa................................................................................................1 (   ) 
b) O servidor as vezes se preocupa com a integração das suas atividades e as vezes considera a 
filosofia de ação da administração 
.......................................................................................................................3 (   ) 
c) O Servidor corresponde as expectativas de integração de suas atividades e as expectativas da 
filosofia de ação..............................................................5 (   ) 
d) A capacidade de integração de suas atividades as de outros órgãos, esta acima do 
esperado........................................................................................7 (   ) 
 

14 – Idoneidade Moral: 
Consiste a conduta social e a postura do funcionário em relação ao seu 

comportamento de moral pública. 
a) O comportamento público do funcionário compromete a ética e a moral do órgão público 

municipal perante a comunidade............................................1 (   ) 

b) O comportamento público do funcionário as vezes compromete a ética e a moral do órgão 

público municipal perante a comunidade 

.......................................................................................................................2 (   ) 

c) O comportamento público do funcionário não compromete a ética e a moral do órgão público 
municipal perante a comunidade...................................................................................................3 
(   ) 

 
15 – Antecedentes Criminais: 

       Considere a existência de antecedentes criminais próximos, até um 
período pregresso de 5 anos. 
a) Possui antecedente criminal próximos......................................................1 (   ) 

b) Não possui antecedente criminal próximos...............................................3 (   ) 
 
16 – Antecedentes Disciplinares 

Considere a existência de antecedentes disciplinares próximos, até um 
período pregresso de 05 anos. 
a) Possui antecedente disciplinar próximo....................................................1 (   ) 
b) Não possui antecedente disciplinar próximo.............................................3 (   ) 

 
 
 

IV - RESUMO/RESULTADO 
  
Itens não avaliados:_______________________________________________ 
Número máximo de pontos possíveis:_________________________________ 
Soma de pontos obtidos:___________________________________________ 



Percentual atingido dos pontos possíveis:______________________________ 
 

OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

___________________       ______________     _______________________ 
Nome:            Nome:           Nome:  
 
CONCLUSÃO DA COMISSÃO:_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
______________________________ 
Nome: 
 
PARECER DO DEP. PESSOAL: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 
________________________________ 
Departamento Pessoal 
 
PARECER DO CONS. DE POLITICA DE ADM E REMUNERAÇÃO DE PESSOAL: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 
________________________________ 
Presidente do Conselho 
 
Ciente da avaliação ___________________ 
Nome -  
Data -   _______/______/_______      
 
       _______________________  
  Recebi cópia da avaliação em ____/____/____ 
    Nome: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO -  II 

 
Anexo ao Decreto n. 042/2009 de 11 de fevereiro de 2009 

 
FORMULÁRIO PARA MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR. 

 

NOME 
 

CARGO 
 

PERIODO DE AVALIAÇÃO 
                                

 
 
MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR: 
 
Não concordando com o resultado da avaliação, poderá o servidor utilizar-se do espaço abaixo 
para manifestação, encaminhando-o, no prazo de 05 dias, a partir da ciência da Avaliação, junto 
a Comissão de Avaliação. 
 
RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO: 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________ 
 

Data ______/_______/________ 
 

    __________________________ 
    Nome: 

 


