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Informativo Avaliação de Desempenho dos servidores (as) admitidos em 

Concurso Público, Processo Seletivo e Processos Internos  

Este informativo tem como objetivo contribuir com as Comissões Locais de 

Avaliação de Desempenho, trazendo orientações gerais sobre o processo avaliativo 

dos servidores (as) e preenchimento dos formulários de avaliação. 

A avaliação de desempenho é um processo participativo, processual e 

integrado ao Projeto Político Pedagógico da unidade e atribuições do cargo exercido. 

É um processo formativo que se inicia desde o ingresso do servidor (a) no local onde 

irá atuar. 

Legislação que regulamenta o processo avaliativo acima citado: 

Decreto 16.550/2016 – Estágio Probatório 

Decreto 17.937/2017 – Estágio Probatório 

Portaria SMA nº1796/2020 – Modalidade telepresencial de avaliação 

Portaria 36/2018 – Substitutos (as), Designados (as) e TIN 

Portaria nº262/2020 – Modalidade telepresencial de avaliação 

 

Avaliação 

Os servidores (as) são avaliados em três situações: 

 1)  Admitidos em Concurso Público,  

 2) Contratados através de Processo Seletivo,  

 3) Processos Internos de Designação e Portaria TIN. 

 

 Os instrumentos de avaliação utilizados são disponibilizados às unidades de 

duas formas: 

1) Estágio Probatório – Enviado por e-mail mensalmente. 

2) Processo Seletivo (Substitutos (as), Designados (as) e  Portaria TIN) – 

Disponível no site da DGE – Aba formulários. 

 

Vejamos como proceder em cada modalidade de avaliação. 

 

1) Estágio Probatório 

As avaliações são enviadas para o e-mail do diretor (a), da unidade educativa,  

na primeira semana de cada mês, após receber o formulário, o tempo para realizar a 

avaliação é dentro do mês vigente. 
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Passos para preenchimento do formulário. 

1. Impressão frente e verso; 

2. Respeitar a data da avaliação, não realizar antes do término do período 

avaliativo; 

3. Preencher todos os campos do documento; 

4. Marcar com um X os critérios da avaliação; 

5. Assinatura nos campos solicitados; 

6. Rubrica de todos na frente do documento (Avaliado (a) e membros da 

comissão); 

7. Carimbo da chefia; 

8. Documento sem rasuras; 

9. Entregar no DIME. 

  
2) Substitutos (as), Designados (as) e  Portaria TIN 

 

O formulário está disponível no site da DGE – Aba formulários. 

 

Passos para preenchimento do formulário. 

1.  Impressão frente e verso; 

2. Respeitar a data do término da portaria;  

3. Preencher todos os campos do documento; 

4. Marcar com um X os critérios da avaliação; 

5. Assinatura nos campos solicitados; 

6. Rubrica de todos na frente do documento (Avaliado (a) e membros da 

comissão); 

7. Carimbo da chefia; 

8. Documento sem rasuras; 

9. Entregar no DIME. 
 

IMPORTANTE 

Afastamento da Chefia  

No caso do afastamento da chefia a avaliação só poderá ser realizada se tiver 

substituição oficial do diretor (a) afastada (o), nesse caso se o substituto não tiver 

carimbo pode usar o carimbo da unidade e escrever a portaria que o designou para a 

função. 

Avaliações com conceito Atende Parcialmente ou Não Atende  
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Nos casos em que o processo avaliativo do servidor resultar no conceito 

Atende Parcialmente ou Não Atende é necessário incluir junto ao formulário  todos os 

registros que foram realizados, que evidenciam o conceito obtido, de forma 

organizada, datada e que permita a comissão geral compreender como foi o processo 

de avaliação, a saber: ata da reunião da comissão local com a presença do avaliado 

(a),  registros de reuniões de acompanhamento, cópia dos planejamentos ou planos 

de aula do avaliado (a), orientações realizadas pela equipe pedagógica, cópia de e-

mails ou mensagens de texto/áudio dentre outros.  

 

Comissão Geral de Avaliação dos Servidores Substitutos, Designados e 

Portaria TIN 

Rua: Conselheiro Mafra n° 656 - Sala 504 – Centro – Florianópolis – SC 

e-mail: dime@sme.pmf.sc.gov.br 

Telefone: (48) 3251 6106  

Nivia Barros Escouto – Presidente e Chefe do Departamento de Integração, 

Mediação e Avaliação de Desempenho (DIME) 

Tatiane da Silva Silveira e Juliana Diaz Ferraz de Souza – Diretoria de 

Educação Infantil (DEI) 

Sônia Santos Lima de Carvalho e Rodrigo Cantos Savelli Gomes – Diretoria de 

Educação Fundamental (DEF) 

  
Comissão Geral de Avaliação dos Servidores em Estágio Probatório 

Rua: Conselheiro Mafra nº 656 - Sala 201 – Centro – Florianópolis - SC 

e-mail: estagioprobatorio.sma@pmf.sc.gov.br 

Telefone: (48) 3251.5928 

Representantes da Secretaria Municipal de Educação 

Nívia Barros Escouto – Diretoria de Gestão Escolar 

           Juliana Diaz Ferraz de Souza – Diretoria de Educação Infantil 

           Alexandre Pistoia Saydelles – Diretoria de Educação Fundamental 

Representantes da Secretaria Municipal de Administração 

Fernanda Rodrigues 

Janice Micheline Braun 

            Luciana Bela Cruz Bruno 

 Mariana Soncini 
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