
PROCI]RAI'ORIA GtrRAL DE JUSTICA

PROVIMENTO N" 13212013

Altera € acrescenta dispositivos ao provimento n 3612n0i/,
de 24 de julh-o de 2007, que disp6e sobre o estdgio probat6rio
e a Avaliagio Especial de Desempenho dos servidores do
euadro de pessoal Efetivo e pennanente do Minist6riopiblico do Eslado do Ceari, e d6 outras provid6ncias

O .?ROCURADOR-GERAL DE JUSTIeA DO ESTADO DO CEARA, no uso dasatribui$es. que lhe confere o art. 26, in;iso V, da fri Comptementai"oi' n, a" p a"dezembro de 2008, c/c os artigos 27, da I_ei f 9.826/tgZ+ e tO, aa ;i n"l 4.O43, de 2I dedezembro de 2007- e

CONSIDERANDO que a nec€ssidade de rever a forma de avaliagio de desempenho dosservidores do Ministerio priblico em estdgio probat6rio;

CONSID.ERANDO que o art.27, g3. da t.ei 9.826/74 derermina que a adaptaQeo do servidorao, habalho deveri4 observar a capacidade_ e q"alidad. n; ;;s;;;JJ Jas'utriuutEo"s aocargo, o equilibrio emocional e caoacidade di integragao, Uarn 
"o_o-o 

au.ipri_"oto Oo"deveres e obriga@es do servidor priblico, in.l".;;;;;;;;;;iijii,i""ii.lrrr.i.""r,

CONSIDERANDO a necessidade de imprimir maior objetividade e eticdcia nosprocedimentos de avaliagio dos servidores ern estrigio probat6rioi

RESOLVf ,T

An. 10 O artigo ? do provimento no 36l200j, de 24 de julho de 2007, passa a vlgorar com asseguintes alterag6es:

Art. 2" A Avaliageo Esp€cial de Desempenho do servidor em estagio probat6riotera por base o acompanhamento diArio com apuragdes e avaliaiao'em cinctr
:lil::l ::llr1l"j. "9 6. (sexro) mis. 12" (dicir|o ,"g""a"1 ,Ji.- rs.-i;".c;.

z+- (vtgesrmo quarto) mes e 30" (trigisimo) m6s, alim de ouuosfatores aferidos direlamente pila Comissao permanente.
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d) zt3 etapa - do ddcirno nono at6 o vig6simo quaxto m€s;
e) 5'etapa - do vig6simo quinto at6 o trig€simo mes.
g 40 A Avaliagdo Especial de Desempenho ocorrerri no 360 (trig6simo sexto) mes
de efetivo exercicio, sendo observado o desempenho do servidor duralte todo o
estAgio probatdrio.

Art. ? Os artigos 40, 50 e 60 do provimento no 36/2O0j, de 24 de julho de 2007, passam a
vrgorar com as seguintes alteraQ6es:

Art. 4" A apuragao dos fatorcs indicados no artigo 1. far-se-d mediante expediQeo
e prcenchimento pela chefia imediata do Boletim de Desempenho, a cada etapa de
araliageo, onde serao registmdos os aspeclos do comportamento do servidor no
decorrer do periodo, bem como pela andlise dos relat6rios de produtividade,
ftequ6ncia, parlicipagao em cunos de capacihgao ofertados naqueli periodo pela
institui$o, quardo obdgat6 os, e cumpdmento dos deveres funiionaii.
Pardgafo inico. Cabe a Secretada de Recursos Humanos fornecer as informaE6es
pertmentes aos relatdrios mencionados no caput, podendo a Comissdo requisitd_
las dirctamente ao seNidor, quando verificada a ausCncia de algum dos dad-os nos
assentos funcionais.

Art. 5' O Boletim de Desempenho ser6 preenchido pela chefia imediata, em
entevlsta com o servidor, atd dez dias do t6mino de cada etapa de avaliaqao,
conforme modelo constante no Anexo II deste provimento.
S 10 Entende-se por chefia imediata o membro do Ministdrio ptiblico titular do
6rgeo de administraQao ou o servidor ocupante de cargo de diregeo ou designado
para fungeo gatificada, respons6vel pela supeflisao das tarefas cometidis ao
servidor a ser avaliado, de acordo com a lohgao do mesmo.
$ 20 Caso nao seja possivel tealizar a entevista, com o conesDondente
preenchirnento do Boletim de Desempenho. no prazo estipulado no capyt, o chefe
imediato justificard, no campo de observaQ6es, o motivo di sua demori.
$ 3' O servidof avaliado lanEard ciOncia no boletim, remetendo-o, no Drazo de
cinco dias de seu preenchimento, A Comissao pemanente para Avaliaqdo de
Desempenho. por meio de proLocolo fisico ou pelo sistema de piorocolo web.
$ 4" O servido!, ao tomar ci6ncia do boletim, caso ndo concorde com os oontos
que lhe folam atribuidos, podere recorer ao procurador-Geral de JustiEa. no prazo
impronogdvel de cinco dias fteis.
S 5" O servidor, ao reconer dos pontos obtidos, dever6 demonstrar, de foma
objetiva, que no julgamento do seu desempenho ou do seu comDortamento
deixaram de ser observadas normas de avaliaqdo estabelecidas neste provimento.
l'60 Os recursos interpostos devedo ser encaminhados iuntamente com o boletim
conlestado ao Procurador-Ceral de Juslica.

Art. 6' Todos os Boletins de Desempenho encaminhados serio considendos para
apurageo do resullado final da Avaliaqao Especial de Desempenio. n

o Minhrdrjo hjblico € itrstiruigdo pernanelb, ess€nciat iL runqao ;urid"ionar d;EtudoJ;.biodo_lhe u
democr{li@ e dos inreresss sociais e individuais



S 1'Ao t6mino de cada etapa, a Comissao permanente para Avaliagao de
PTenpenho proceded a uma avaliagao analitica do bol;tim ercaminhado,
Juntamente com a afedgao dos relatdrios de produtividade, frequ€ncia eparticipa€o em cursos, com vistas a adoqdo de medidas de adequagao/oiimizagao
do desempenlo do servidor avaliado, bem como registrard s" o ,"ri,ido, ,espoode
a proce_dimento disciplinar ou teve alguma penilidad. aplicada e se houve
suspensio do estdgio probar6fio no pefiodo.
$29 Os relat6dos de produtividade, frequCncia e parricipaEao em cursos, devedo
apresentar resultado igual ou superior a 75Zo (setenta e cinco por cento).
! 3'. le6s cada etapa de-avaliagdo, caso o servidor apresente desempenho
hsatisfat6rio, a Comissao penmnente para Avaliagdo de Desempenho poder6
enhevistar o avaliando e a chefia imediata, visando a identificageo dos fatores
prejldiciais a seu desempenho e propondo as medidas a serem adotadas para sua
melhoda.
$4' No 360 (trig6simo sexto) mes do estdgio probat6rio do servidor, a Comissao
Perman€nte para Avaliageo de Desempenho 

-devere 
apurar e analisar todos os

boletins que lhe foram encaminlados, juntamente com as bformag6es
mencionadas no pardgrafo anterior, atualizadas at6 aquele periodo, inclusive
quanto ao cumprimento das medidas eventualmente propostas, e, ainda, verificar a
existencia de procedimento(s) disciptina(es) e/ou penalidadels; apticada(s) em
desfavor do avaliado. a lim de emiriiparecer conclusivo.

Art. 30 O artigo 7o do Provimento no 3612007, de 24 de jllho de 2007, passa a vrgorar com aseguinte altem€ho:

1rt: 
7" S:lg aprovado na AvaliaEao Especial de Desempenho o servidor que

oDuver-medra a hDetica igual ou superior a 7,0 (sete) pontos obtida da m6dia das
avarfaEoes e, no minjmo. o jOEo (setetta por c€nto) do meximo dos Dontos
atnbuiveis em todo o penodo de avaliageo, para cada fator avaliado, al6m do
parec€r favordvel da Comissdo permanente, no qual considerar6 os demais
aspectos mencionados no artigo alterfuor.
$ 1' O Presidente da Comisseo pemanente para Avaliageo de Desempenho
verificando que o seridor nao adngiu o min-irno de pontos exieidos J; -
aprovaqao no estrgio probatdrio, ap6s avaliados os eventuais recurso-s, submetera
o resultado ao Procurador-Geral de JustiQa, p:ua, conforne o caso, declarat a
estabilidade do s€rvidor no cargo ou exoner6_lo.
$ T Sedo adotados, para efeito de AvaliagAo Especial de Desempenho funcional
do seftidor, os seguintes conceitos, atribuidos a cada um ;os fatores de
Jutgamenlo a que se refere o arligo anlerior:
r apto; ou
II - inaDto.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Mitrist€rio hiblico 6 inslituisao p"-,,6t", ers;;G i,"6ot.l"d;1"""r do E,r"d", t"-.bt,rd"
_ jufdica, do regime dengcr6ti@ e dos jrt€resses sociais e individuais indisDoniveis fCF.

S 3'.A expedigio do alo de exoneraQio serd precedida da norificaqao do servidor
avarado para que- no prazo de quinze dias. apresente defesa escrita. n



S 4" No processo deverd constar, obrigatoriamente, o relat6rio analitico e todos os
Boletinsde Desempenio.

Art. 4" Os paragafos 20 e 30 do artigo 90 do provimento no 36/20 Oj, de 24 de j||lho de 2007,passam a ltgorar com as Seguinles alleraqoe\:

Art. 9". (...)
$  1" ( . . . )
$ 2" O estigio probat6do ficar6 suspenso durante as licengas e afastamentos
acima mencionados que ultrapassem tdnta dias consecutivos 

-ou 
intercalados, no

mesmo periodo de avaliaEao, bem como pela quantidade de dias corespondentes
nas demais hip6teses de afastanento, tetomando a avaliagdo e a conlagem do
prazo, a partir do retorno do servido., pelo nfmero de dias necess6rios ao seu
unpremento.
S 3" Nao se aplica a suspensao do estdgio probat6rio quando o afastamento do
servidot ocorer em virtude de f6 as.

Art.,5o O. Regulame_nto para Avaliaedo Especial de Desempenho dos Servidores do Minist6 o
T:i:^o^:g Tt"go 9" Ceard em Est6gio probatddo, constanre do Anexo 'nico do provinento
n" Jo/zUUl. de 24 de julho de 2007, passa a vigorar com as alteraQ6es constantes no Anexo Ideste Provimento.

Art. 60 Este Provimelto enta
disposiEdes em contnido.

MINISTf,RIO PUBLICO DO CEAfui
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em vigor na data de sua publicaEio, tevogando_se as

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Genl de Justiga, em Fofialeza,Zg de

Afredo RICARDO de Holanda CHADO
Procurador-Geral Justiqa do Estado Ceari

O Minist€rio hiblico d instituisao p.r*"e
juldica, do regine democrAti@ e dos intelesses sxiais e inoi,iau|tis i"o;spo"i*is (CF. ,.i. izzi
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no desempenho de suas atividades, no trato com os colegas. com suas

O Minisld.io Ptblio € instiluiqAo po,r--a@
_ juldic4 do regn€ demoo6tico e dos ioteresses sociais e individuais ind;rD""i*i, aCF. 

"ii.

PROVIMENTO N. 132D013, de 29105/2Ot3
ANEXO I

ALTERA O ANEXO OMCO PRO\,'IMENTON" 3612O07, dE A.7.2[fr7

RE_GUTAMENTO PARA AVA,LTACAO ESPECIAL DE DESEMPENHO DOS
$lyrDgREs DO MrNrSrERro iueuco oo ESTADO DO Cr,qn 4 uu
ESTAGIO PROBAToRIO

1. SISTEMA DE PONTUAEAO

. 
Dando cwnprimento- i exigencia legal e sem perder de vista o objetivo malor

da avatlaEao que d de identificar os aspectos que interferem no desimpenho do
servidor e consequentemente na eficiincia e na efic6cia Oa fnstitui'qa;, fica
adotado _ o BOr ETIM DE DESEMPENHO DOS SER\,DORiS' D0
MINISTfRIo PfBLIco Do EsTADo Do cEARi EM ESTAGIO
PROBATORIO. cujo modelo e apresenlado ao f,rnal deste Documento.

Para dar uniformidade a avaliaeao dos aspectos previstos no artigo 1. dopres€nte Provimento estabeleceu-se um SISTEMA OO fOfVfUngAb, corn
fatores de gradagao, em valores minimo I m6ximo, num intervalo qo" uutu a" Of
(um) a 10 (dez) pontos, distdbuidos em M (quarro) itens de descrigao de
desempenlo ou comportameltos.

2. DA METODOLOGIA

Considerando as diversas in{luencias que ocorrem nas relag6es de tabalho, o
desempenho do seNidor poderd vir a apreseltar, nos vfuios momentos de
avaliageo, difereltes graus, elevando ou rebaixando o seu colceito. Assim sendo,
a avaliaqeo sera realizada em 05 etapas, assim distribuidas:
a) l" etapa - do primeiro at6 o sextomes;
b) T etapa do setimo at6 o ddcimo segundo mCs;
c) 3r etapa - do ddcimo terceiro atd o d;cimo oitavo mCs:
d) 4'erapa . do ddcimo nono ald o vigesimo quarto mes;
e) 5a etapa - do \ igesimo quinLo atd o Lrigdsimo m6s.

Se.a.cada etapa de avatiagdo ndo for alcanEado resultado satisfat6rio, serao
procedidas entrevistas com o servidor e respectiva chefia, com vistas i adogio de
alternativas que possibilitem ao servidor melhonr o seu desempenho, no cargtr
1" 

o:up1. inclusiv-e.com a possibilidade de encaminhamenlo ao programa de
LapacrtaEeo e Aperfeiqtamento.

A avaliagao de desempenho serd permanente por parte dos Chefes irnediatos aque estejam subordinados os senidores em estdgjo probatdrio, que serd
responsdvel pelo preeochimento a cada etapa do boletim de avaliagiro.

Na avaliaqeo do fator idoneidade moral serd considerada a conduta do servido,
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a coisa priblica e com o pliblico em geral, com probidade, moralidade, Iealdadc,
decoro e zelo)

Na avaliaQeo do fator assiduidade e pontualidade considerar-se_d a frequoncia
sem faltas e a ine\istdncia de auasos nas enlradas. saidas antecipadas e aui€ncias
dunnte o expediente, ndo justificadas. Salvo as justificativas legiis, as ocorCncias
abonadas serao consideradas para efeito de avaliageo.

No aspecto disciplina observar-se-i a ordem, o respeito es leis e e|s nonnas e u
irresrrito cumprimento dos deveres de cidadao e de sen idor piblico.

Na avaliaEao da apfdAo sereo considerados: tomada de decis6es. dominio de
forma atualizada de conlecimetrtos, tdcnicas e prdticas, iniciativa para realizaQao
de tarefas sem supervisdo, capacidade de assurnir os rcsultados dos trabalhos,
sejam eles positivos ou negativos.

Na avaliaEao do quesito efici€ncia avaliar-se-6 a capacidade e habilidade de
desenvolver lrabalhos com o menor cltsto possivel. medianle verificagao do
atingimento de objetivos e metas de desempenlo, em maior quantidade e melhor
qualidade, cumprindo na execugeo de suas tarefas os prazos de termino e entrega
de habalhos.

Sdo parceiros, responseveis pela devoluEio do referido Boletim de
Desempenho a respectiva chefia e o servidor ern processo de avaliaqao.

O nao eocaminhamento do Bolelim. no prazo eslipulado. poderd acarrelar
preju2o ao servidor.

A Secretaria de Recunos Humanos comunicarS i Comissdo a nomeacao €
posse de novos servidores e esta enviard. aos respectivos setores. a relaEdi dos
nomes dos servidorcs sujeitos d avaliaQAo de desempenho pelo est6gio probatdrio,
orientando o preenchimento das fichas e acompanhando a devoludo das mesmas.

3. DAS AVAIIAQOES E RESULTADOS

O resultado da pontuaqao do servidor conesponder6 i m6dia aritmdtica dos
pontos atdbuidos a cada fator de avaliagao, de cada Boletim preenchido pela
chefia irnediata e a mddia aritmitica obtida do total de pontos obridos em iaoo
Bolerim de Desempenlo.

No caso de mudanga de lotagao do servidor durante o periodo de estdgio
probat6rio, os formuldrios de avaliageo de desempenho ji preenchidos deverao ser
encaminhados i nova chefia imediata do seryidor, a quem compete prosseguir
com a avaliaEao.

A cada etapa de Avaliagao ser.4 apurada a m6dia da pontuageo hngada nos
fatores de avaliaglo, al6m do registro e anilise dos resultados verificados nos
relatdrios de produtividade, ftequCncia, participagAo em cursos de capacitagao
ofertados naquele periodo pela instituigao, quando obdgat6rios, e do cumpdmento
dos deveres funcionais.
Os relat6rios de produtividade, frequ6ncia e participageo em cunos, deverio
apresentar rcsultado igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), quanto ao

O Minislerio Pfbli@ d instiruieao pernanenre, esencial e funlio jurisdicional do Estado, inombinrjothe a
juridim, do regime democr6lico e dos inleresses sociais e individuais indisponiveis (C4 art. 1



::l!,T:1|1". 
de meras, frequdncia sem ocorencias e comparecimelto eaprove|lanenlo em cursos, resDeclivafi enle.

O RESULTADO FINAL ierr4 obtido com a m€dia aritmdtica da soma dospontos das trCs avaliag6es, dividindo_se este resultado por trCs, conforme f6rmutaa segu[:
(A l+A.2+AJ+A '4+ .A5) /5

Selli considerado APROVADO no EfT{GIO PiOBAT6RIO o seftidor queobliver no-Resultado Final, o minimo de 7,0 (sete po"t"r), 
" 

q"; ;;;;l'rr.mitrino, TOqo (seterta por cento) do total de pontos d'e 
"ual 

futor' uuufiuao J'q".contar com parecet conclusivo da ComissAo de Avaliagao, que coNiderai4 oservidor avaliado como ApTO ou INApTO
Apds a apuragao do resultado final, a Comissao poder6 indicar a inclusao doservloor que..embora aprovado, apresent€ necessidade de capacitagdo, em cursoespeclnco ao lator preponderanle na avalia(eo regular de seu de.emoenho_

. 
No caso de REPROVACAO. o servidor poder"ii inr.rpo,,.*rro io oriro ae r:

lqurnze) dras a partir de sua intimaqdo para defesa, na forma do art. gi, $2. desrerlovtmetrto.

4. CONSTDERACOES GERATS

A Comisseo e a Secretada de Recursos Humanos poderd designar o servicorem esldgio probaldrio para participar de cursos ou evenlos ou? 
"-u"i,uaaoprevlslos no Programa de Treinamenlo e Desenvolvimento Funcional ousServidores do Minist6rio piblico do Estado do Ceard, ou outrosa 

""rr".il"a" 
o"AdministraQAo.

, 
E^ permitido ao servidor frequentat cutsos de capacitagao e eveltos cleapenelsoamenlo em eDlidades eslranhas a Insli luiSiio. consignando_os para eferlode aproveitamento no estdgio probat6do, desde que neo se i-f*" O" 

"i*"i.i" 
O"suas atividades.

PROCURADORIA CERAL DE JUSTICA

Os demais casos de frequencia em curso que impliquem afasLamento doexercicio do cargo seguem o que disp6e o Art. 9o deste piovimento.

o Minist6io pnbli@ 6 instir"4a" p@
.-
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PROVIMENTO N' 13212013, de 2910512013
ANEXO II

BOLETIM DE Df,SEMPf,NHO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO CEART! EM ESTAGIO PROBATdRIO

Provimenro n" 36/2007. de 21l0i t2OOj

Cargoi Dara deAdrnissio:

Matricula: Setor de tntagao:

Periodo de Avaliaato:

Esn Ficha objcliva avaliar o desenpenho do servidor no trabalho que dcs€nvolveu, do inicio ao termno do
periodo de avaliaeao, obedccendo ) tabela abaixo.

O avaliador poderi grifsr oG) item(ns) de desenpenho ou comportamento tido(s) por nais rel€vanre(s)
para a avaliaqao do scrvidor, s€n prejuizo dos d€mais valorcs por ele consideruan" nu pont,osa. -,suou.
A cada fator avaliado dcvere ser arribui{ta u'na fnicr nota, considerando a adequaeio da conduta do scryidor i
descrigao de desempcnho ou componamento, dentro rta gradageo de pontuagio possivet.

-u*!q4j!qll",,e", "tiu"" r.""t" .

1 ,F'l'-Ilt''"\^. I ,{*x,
FATOR AVALIADO DEScRTQAo

IDONI1IDADE MORAL c, ,nJu d do n l rdor  ld  f \ecucao Jc.uas a jburqoc.  J . ,m
pmbidade, moralidadc,lcaldade. dccoro e zelo

ASSIDUIDADE E PONTUATIDADE
Frequencia sem Iallas e incxistencia de aL.asos nas
cntradas, saidas antecipadas c ausencjas duranre o

DISCIPLINA Rcspeito )s lcis e as normas e irrestfito cumprirncnro doi
deveres de cidadao c de servidor oriblico

APTIDAO

Capacidade para tomada de decis6cs. dominjo de ibrma
atualizada de conlecinentos, l6cnicas e prnLicas,
in .c .dr ivd para r ra ,u acau r l t  .arc i - \  .em \upen r \J , ,
capacidade de assurnir os rcsullados dos trabalhos, sejam
eles posilivos ou ncgativos
Capacidade e lrabilidade dc desenvolver traballos qrm o
menor cuslo possivel. medianlc verilicaqao do
alingimento de obictivos e nctas de desemDcnho_ em
naior quanlidade e melhor qualidade, cumprindo na
execugao de suas tar€fas os prazos dc l6rmino e entrega
dc trabalhos n

, / \ \ ) '\x//- \
O Ir,tinistO,io r,,itrti*:;nstitutgm ponane.nte, m,ar ir imgo iurisdicnhaldo EitadoJrcu.Or*"ffi.," O*,i;jqqlg, dgggime de lrdrico c dGlnrcBss s@iais e individuais tndlsponiveil (CLIV 2.tL
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FATOR ITENS DE DtrSCRIC;.O Df, DESEMPFNHO OU
COMPORTAMENTO

PO\TOS
 TRIBLiDOS PONTUAqiO

IDONEIDADf,
MORAL

11' DrescNa a imdsem e repurd(;o do vruicr pubtrco.
N d , i  d e m ' i n s . r a  ' ( \ p e i 1 , .  c o  . . i a .  u r h d n i J d a e .  d l e n \ a . ,
du.  dendrs \e^ idore\  (  ao\  L. raf i^ .  Ju \erv i (o DLbt ic ! .

In lere. . r .  cm usuh r  do\  F,deres. .u
l a c l l r d ! d e s  J r c o n r n l c \  d e . u a \  1 u n . , , . . .  e m  f r o \ e r r , ,
pr6prio ou dc terceiros. Neo demonst a cuioaoo corn
rniormae6es sigilosas obddas em decorrCncia de seu
lrabalho. Nao tem cuidado com equipamenros c
instalaQoes, utiliza-os de forma inadequada e
danificando-os. 6 sempre cobrado em relaqao ao uso
adcquado c conservaaeo dos materiais de erpedienre.

I

2
3

Demonstra pouco cuidado con1 a imagen e reputaaao do
\erv.c ptblic,.. Agu .rm "tgllm re\nc ro. co.r(\ia.
JrDanrdrJe e ! lenqao ro, dJmar. .erviJnre, e "olL'suarios do scNigo pnblico, contudo demonsrra
diferenciagao em razio do nivel hierdrquico, profissional
ou social. N6o demonslra interesse en usutruir dos
pod.re. ou faci |dal( \  de.. t rcnre. de ,ud\ rrn(. , \  em
provcito pr6prio ou de rerceiros. Dcmonstra pouco
cujdado com informaEdes sigilosas obridas em
decorrencia de seu trabalho. E pouco cuidaooso com
equipamentos c instalaEdes. utiliza os muitas vezes de
t '"ma ;nddeqLa, lz e ar.  dani inardo-o\.  precisa \r
cobrado, corn frequencia, em rchQeo ao uso adequado e
conservaaeo dos materiais de exDediente.

6

Preserva a inagem e rcputaeio do servieo pnbtico. Age
com respeiro, cortesia, urbanidade c atengeo aos demais
senidores e aos usuirios do sewiqo piblico,
ildependenle do nivel hierdrquico, profissional ou socral.
Nao usufrui dos poderes ou facitidades decorenres de
suas nmQ6es, em proveilo pr6prio ou de terceiros. E
cuidadoso com infornas6es sigilosas obiidas en
decorrarcia de sex rrabalho. E cuidadoso qrn
equlpamentos c inslalaea)es, utiliza os de forma adequada.
seln danificilos. Ouase nunca d cobrado em relaeeo ao
uso adequado c conservacao dos materiais de exDedienle_

7

Contribui para a boa imagem e reputaEio do scrvryo
priblico. Senplc 6 respeitoso, cort6s, urbano e arencroso
!om ^\  demai \  \erv idore\  e ^ ,  u\ rar io .  J !  ,eNi ln
t tb l icu.  Ind:sr in  dmenre.  Nunca u.Lrru i  do.  poJeres ou
rzc i r rdade\  decorcnres dc .ua.  run( ! le \ . ;  - , , " r . , . "
pr6prio ou de lercenos e aponla sua suspeieeo, quanuo e
o cds, , .  f  c \ | lemdm.r  e cL:o. , lu .o coT into.mae^. .
sigilosas obtidas em decorrCrcia de seu lrabalho. E
exremamenle cuidadoso com os equipanenros e
In\ rd ld\^e\ .  Jr i l i /a-o:  s(Tn.e ac Inrma adc. tuada,  . - r
dani lnaJos.  Nu. lca c (obrad^ (m re lar to ar  r - ,
adequado e conservaqao dos materinis de expedienre.

10

O MinisL€rio Fjblior d insriruiqao pernanente, esencilt i tmqaoj*i.di"io.ul do Esr.d
j!ildt!!.!q'"€It9r"4!S4t!. 

9 dor inrerese\ sociais e indivjduais indi!
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ASSIDUIDADE
E
PONTUALIDA
DE

sem apresentar justificaliva, nno sendo possivel contar
com sua contribuiE o para a realizaeao das atividades.
Descumpre conslantemente o horrrio de trabalho e a
carga hor6ri" d€finida. Quase sempre .egistra atrasos e
samas anlecrpaoas.

2
3

Algumas vezes falla e se ausenta do local de trabalho,
sem apresentar justificativa, dificultando a realizagAo das
atividades. Tem dificuldades para cumprir o hordrio de
trabalho e a calga horada definida. Registra arrasos e
saidas antecipadas com certs fiequencia.

5
6

Quase nunca falta e 6 encontado regularmente no local
de trabalho. Quase sempre cumpre o horirio de tmbalho e
a carga horiria definida. Registra alguns alrasos e saidas

7
8

Nao falta e este sempre no local de rabatho. Cumpre
rigorosamenle o hor6rio de rrabalio e a carga hortria
de6nida. Neo resistra atrasos e saidas antecinadas-

9
l0

DISCIPLINA C-onstantemenle descumpre normas, regulamentos ou
procedimentos legais. Frequenlem€nte desobedece as
determina@es legais de seus superiores.

I
2
3
4

Algunas vezes descumpre normas, regulamentos ou
Focedimentos legais. Tem dificuldade de arenoer as
determinacSes leeais de seus suDeriores.

5
6

Raramente age em desacordo )s normas, regularnentos ou
procedimenlos legais. Quase sempre atende as
determime6es leAais de sells suDeriores,

7
8

EstA sempre atenb A bgalidade de seus atos, nunca
descumprindo norinas, regulamentos ou procedimentos
legais. Age sempre de acordo com as delernjnaqoe.
legais de s€rls superiores.

9
10

APTIDAO
Tein dificuldade de resolver as situaa6es simDles de sua
rotina de trabalho, dependendo mnstantimenre oe
oriertaqoes pam solucion6-las. Nio apresenta ahematlvas
para solucionar Droblemas ou situac5es inesDerad,s

1
2
3
4

Bllsca solucionar apenas situae6es simples de sua rotina
de trabalho, dependendo de orientaQ6es para siruaQ6es
mais complexas. Raramenl,e apres€nla altemativas para
sotucionar problemas ousiruac6es inesDerdas.

5
6

Identifica e resolve com facilidade situae6es de sua rolina
de trabalho. Frequentemenle apresenta alremativas para

lclucionar problemas ou sinraa6es inesDeradas.

7
8

E seguro e dinamico, resolve com facilidade sftuaEles de
)ua rolina de trabalho e enfrenla e soluciona as
complexas, apresentando ideias e solue6es altemativas
para prcblemas ou siiuaa6es inesDeradas.

9
10

EFICIENCIA
\ao demonsLra compromerinenro com a realizaceo e o
cumprimenro de suas rarefas. Rarmenre exes; seus
trabalhos dentro dos prazos eslabelecidos, prejudicando
seu andamenio. Nao sabe lidar com o auFnu

I
2
3
4

\
nado, inadbi.dolhe a d€feF(la ol
ndisponiveis (CF, art.1r)l \r -/

O Ministdrio Pibli@ 6 insliruiqao pernatrenle, ess€trcial A funado jurisdicional do E
tufidica. do regime demoaaLjc! e dos inlere.s€s;ociais e rndividua- r
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jnesperaao ao uotune ae rraUattro.
Seu trabalho 6 de diffcil entendimento, apresentando
erros e lncorrecdes constanks, mesmo sob
Demonsra pouco compror.ri.enro 

"u,ni,iJruqao.o cumpnmento de suas rarefas. Tem dificddaoe etrl
e\ecular s€us nabalho\ denrro dos pra?o\ esL?belecidos,
as leres prejudicando s€u andamenlo. o aumenlo
rnesperado do volume de rabalho compromere suil
produtivjdade.
Seu trabalho 6 de entendimento razoevel ap.esenrando
errcs e mcone46es eventuaiq sendo neccssana

E comprometrmento com a realizaQao e o cllmprimento
de sllas tarefas. Frequenremente exe€uta ser:s irabalhos
dentro dos prazos estabelecidos. pro€ura reorgnkar seu
Iempo para aLender ao aumenlo inespemdo do volume
de trabalho.
Seu aabalho 6 de tdcil entendimenro e raramenle
aprernD €nos e incone{6es. qua\e nunca precisa de
onentaqao para conisi-los.
Demonsrragrandrcompm..rl-eil;o,*""aI-trrcdo.
o cumprim€nlo de suas rarefas, f allamenle produtilo,
cumlrindo seus rrabalhos dentro doi p.azos
eshbelecidos. Reorganiza seu tempo e arenoe
salisfatoriamente ao aumento inesperado do vorunc ce
trabslho.
Seu habalho € de excetente entendimenro, nao apresenta

e n6o h1 necessidade de o

INFORMAEOFS COMPIIMENTARES

l1T,91s:.nos 
farores. abordados pela avaliaqao. comenle sobre aquele(s) que voceconsldera lmponante(s). visatrdo esclarecer e/ou acrescentar algum aspect; acerca dodesenvolvimento do servidor.

3$,90:";.t" 
."o".Un", sugest6es para melhor adaptageo e/ou methoria de desempenho do

O MinistCrio Pnblico 6 inslit"ig6. p"*-;;, 
"*"i"1 

e f-ge" jfidj.tor"l do E"1"dojr_.nbt,rdolh" a d"f"s,r d"jurtdica do resime d€mocidno e dos i nreresses ;oclais e individuai. i,ar"ri"1,"ri Gr, 
"n 

rzzt r
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Este espago esti reservado para sugest6es que possam favorecer o aperfeigoamento desta
avaliageo.

O Ministdrio hlblico 6 insrituigSo perman€nte, essencid a fun€ao jurisdicional do Estado, inormbido+; d€fes da od€n
do regime demoaitico e dos interesss sociais e individuais indisDoniv€is (CF. art. 1
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ANBXO ]II
PROVIMENTO N" 1322013, de 2gnsn[3

Comisslto P€rmanente de
Avaliaqeo de
Desempenho

FICHA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DO
SERVIDOR EM ESTAGIO PROBAT6ruO

ETAPA

Dara de Admissio:

Selor de lrtacao:

ii:
Idoneid.de morsl

Assiduidad€ e pontualidade

Disciplina

AptidAo

re!D!ry:r':L-if,{f. -

NOTA DA FTAPA (TOTAL 5r: _--

O servidor alcanqoL'. no mitrj.o. 75%

S_ N_ Resultado:

O servidor obl,eve, no minimo, 75% de frequencia regular?
S_ N_ Oconenciasl

O servidor participou de cmo(s) de capacitaEao ofedado(s) pela insrituiQto, com aproveitamento e riequ€ncia
igual ou superior a 757,?

S N Detalhes:

O servidor responde a processo e/ou foi punido disciptinarmente?
S_ N_ Esp6cie:

Houve suspenseo do estigio probat6rio?

S_ N_ Motivo: Periodo:

::-:::--OBSERVACOFS: {indicar 
""....id"methoria do desempenho, etc...)

(DATA)
(ASSINATURA DO PRESIDENTE)

O Minhterio llrtbti@ 6 instirutsao p*.;;;Js,";;l a f,"eao j*i"dici"" q t"*.btd"the 
" 

defe"" da,
.iurtoica, do regine oemooatico e aos inreresses iociais e fuividuais ;ndisponiveis G;;;1rl ; X



PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PROVIMENTO N" 132/2A8, de 29/0512013

MODELO DE FICIIA DE AVALI ESPECIAL DE DT,SEMPENHO
ANEXO IV

Comiss5o
P€rman
ente de
Avali.C
eo de

Des€mp

AVALIAqAO ESPECIAI- DE DESEMPE\HO

Nome:

Cargo:

Malricula:
Data de Admisseo:

Setor de l-ota@ol

Idoneidade moral

Assiduidrde e pontualidade

NOTA FrNAL ((A1+A2+A3+A4+A5)/5):

OBSERVAQOES (consideraE6es acerca da aferiEeo de podutividade, frequCncia, parlicipaeao en cunos,
cumprimenlo dos deveres, atendimenlo a medidas prcpostas, suspensio do estAgio probat6rio, necessidade de
capacitagao, elc):

Tendo em vista o resultado final obtido, concluimos que o servialor avaliado foi considerado:

(DATA)
(ASSINATURA DO PRESIDENTE)


