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1.

UM BREVE HISTÓRICO

No ano de 2005 a Secretaria Municipal de Educação (SME) implantou o
Programa de Saúde e Bem Estar do Servidor – PROSABES, enquanto uma
necessidade de rever o conceito sobre qualidade de vida relacionada ao trabalho, e
também como fruto da trajetória de alguns anos de atendimento aos servidores
readaptados, que se encontrava em licença saúde. No mesmo ano, o processo de
avaliação de desempenho profissional foi instituído como uma ação a ser desenvolvida
no setor, através da implementação do Programa de Avaliação de Desempenho
Profissional (Estágio Probatório, Substitutos, TIN e Designados), um processo
permanente de participação coletiva de análise e transformação do espaço educativopedagógico e dos sujeitos nele envolvidos, condizente com as novas demandas sociais e
educativas do nosso tempo e lugar históricos.
A partir do ano de 2011 o setor é transformado em Departamento
(Departamento de Saúde e Bem do Servidor - DESABES), mantendo as atribuições
anteriores e ampliando a atuação com a articulação do Programa de Saúde e Bem
Estar do Servidor, por meio das campanhas. Após a reforma administrativa no ano de
2015, passa a ser denominado Departamento de Gestão Ocupacional e Avaliação de
Desempenho (DEGOA).
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2.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2013

2.1

Equipe
A equipe do programa neste ano é composta por Claudia Mello Araujo, Dione

Raizer, Márcia Kock Viana e Rejane Sagaz.

2.2

Programa de Saúde e Bem Estar dos Servidores
As Oficinas de Práticas Terapêuticas tais como hidroginástica, natação, dança,

yoga, pilates, ginástica laboral e afins, foram suspensas devido a não autorização do
comitê gestor para a realização do processo licitatório, mesmo sendo realizadas várias
tentativas junto a Diretoria Administrativa e Financeira (DIAF) para que o edital fosse
aprovado pelo referido comitê.
A Campanha de Saúde Vocal iniciada no ano de 2006, com o objetivo de
proporcionar a todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME)
atividades de orientação e prevenção no uso profissional da voz, vêm promovendo
ações desta natureza desde então. Em parceria com a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), no ano de 2013 foram realizados 12 atendimentos na triagem
fonoaudiológica e posterior encaminhamento para fonoterapia. Também foram
distribuídas 1.301 squeezes aos servidores da SME.
Iniciada no ano de 2010, a Campanha de Proteção Solar tem a finalidade de
oferecer aos profissionais de Educação Física no exercício da docência, informações
sobre os efeitos da exposição aos raios solares, bem como da utilização correta das
estruturas de sombreamento, dos equipamentos de proteção solar e da restrição da
exposição ao sol. Em março de 2013 foi oferecida a palestra informativa “Trabalho ao
sol: você sabe como se proteger?” com a profissional da saúde Drª Senen Dyba Hauff,
para 246 profissionais de Educação Física. Foram entregues também 1.189 frascos de
protetor solar (adulto e infantil).
A Campanha Escola Promotora de Saúde – Área 100% Livre de Fumaça,
iniciada no ano de 2011, realizou em 2013 a entrega de Cartilhas Informativas “Você
está querendo parar de Fumar?” para os grupos de Educação Física de modo que
estes profissionais pudessem tornar-se multiplicadores da Campanha nas unidades
educativas.
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Inicia-se no ano de 2013 o projeto “Cotidiano Educativo: Outros Lugares e
possibilidades de atuação” (Anexo I), com a intenção de contribuir para a valorização
e instrumentalização da ação educativa, investindo na formação dos profissionais em
situação de readaptação (servidores que se encontram temporariamente afastados de
suas funções de origem, por possuírem limitações na realização de suas atribuições),
contemplando 180 servidores em três temáticas: “Projetos Pedagógicos Coletivos,
Apoio Administrativo, Biblioteca e Brinquedoteca” realizadas através de palestrantes
contratados e com parceiros da SME. Executado também o detalhamento da situação
funcional e estatística dos servidores em situação de readaptação (Anexo II).
Com o intuito de qualificar as relações de trabalho nas Unidades Educativas e
sendo esta uma demanda advinda das mesmas, o Programa de Saúde e Bem Estar do
Servidor, incluiu o tema: “Relações de Trabalho – Eu, tu, ele, nós, vós, eles - A
complexidade nas relações interpessoais” (Anexo III) nos grupos de formação da
SME, contemplando 1.221 servidores, sob a orientação técnica da psicóloga Lorena
Machado e Silva.

Formação para Servidores Readaptados

Estabelecida articulação junto à Gerência de Perícia Médica com o intuito de
realizar encaminhamentos relacionados à readaptação dos servidores da SME, através
de reuniões bimestrais, proporcionando a aproximação do Departamento e da referida
Gerência.

2.3

Programa de Avaliação de Desempenho Profissional
Com o objetivo de qualificar o processo de avaliação através de relações éticas e

profissionais no cotidiano das instituições educativas foi realizado o III Seminário de
Avaliação: “Relações de Trabalho e o Desempenho Profissional”, que contou com a
participação de 500 servidores envolvidos no processo avaliativo (diretores,
6

especialistas, membros da comissão local de avaliação, assessores pedagógicos e demais
interessados na temática). Os Seminários anteriores foram realizados nos anos de 2011 e
2012.
A Comissão Geral de Avaliação, com a participação dos Departamentos de
Ensino, foi composta por Dione Raizer (Professor de Educação Infantil) presidente da
comissão e representante da Diretoria de Administração Escolar, Vânio César Seemann
(Orientador Educacional) e Roberta Fantin Schinell (Professor Anos Inicias)
representando a Diretoria de Ensino Fundamental e Cristina Doneda Losso (Professor
de Educação Infantil) e Marlise Oestreich (Professor de Educação Física) representando
a Diretoria de Educação Infantil, em consonância com a Portaria nº 101/13 (Anexo IV).
Durante este ano o departamento coordenou 2.910 processos de avaliação em
caráter temporário (TIN, designados e substitutos) e 1.688 avaliações de estágio
probatório.
No mês de abril foi realizado o Encontro de Integração dos Servidores da
Educação, com o objetivo de informar aos novos servidores da SME, acerca da
Avaliação de Estágio Probatório, Planos de Carreira Civil e Magistério e Plano
Previdenciário, contemplando 101 profissionais.
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3.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2014

3.1

Equipe
Em 2014 não houve alterações na equipe do Departamento de Saúde e Bem

Estar do Servidor (DESABES), permanecendo os servidores Claudia Mello Araujo,
Dione Raizer, Márcia Kock Viana e Rejane Sagaz.

3.2

Programa de Saúde e Bem Estar dos Servidores
Foram encaminhadas solicitações ao comitê gestor, junto a Diretoria

Administrativa e Financeira, solicitando a contratação de empresa terceirizada, bem
como a aquisição de materiais informativos e de proteção para retomar as atividades do
departamento, por meio do ofício DAE nº122/2014, que não foi autorizado.
Ao dar continuidade à Campanha de Saúde Vocal, foram distribuídas 5.000
squeezes em parceria com a Caixa Econômica Federal a todos os funcionários da SME.

Distribuição de squeezes da campanha de saúde vocal

A triagem e o atendimento fonoaudiológico em parceria com a UFSC
contemplou 12 profissionais. Os cartazes de Saúde Vocal foram redistribuídos em todas
as unidades educativas, com o intuito de divulgar e informar acerca dos cuidados com a
voz. Foi solicitada ainda a compra de amplificadores vocais para as Escolas
Desdobradas (10), o que não se concretizou devido a questões licitatórias.
O departamento participou das formações dos grupos de Educação Física e
Especialistas com o intuito de instrumentalizar os profissionais de como proteger sua
pele dos raios solares e como utilizar o protetor solar para evitar desperdícios. Foram
entregues 1.268 frascos de proteção solar (adulto e infantil) neste ano. Refez-se a
entrega do folder de Proteção Solar, alusivo à Campanha, a todos os professores de
8

Educação Física, com o objetivo de tornarem-se multiplicadores na Unidade Educativa
em que atuam.
A fim de promover a conscientização sobre hábitos preventivos das recorrentes
doenças de inverno, o departamento cria a ação “Ambientes Saudáveis”, veiculando
material impresso para toda a SME.

Cartaz da ação “Ambientes Saudáveis”

Neste ano foram oferecidas seis oficinas de cunho terapêutico aos servidores
em situação de readaptação, através do projeto “Ampliando Saberes no Cotidiano
Educativo” (Anexo V), sendo elas: Costurando Idéias com livros de feltro (abril);
Origem da colonização da cultura japonesa em Florianópolis (maio), Valorização da
Cultura Étnico Racial (julho), Brinquedos Cantados (agosto), Reutilização de Materiais:
Igualdades e diferenças (outubro) e Fuxico: a sombrinha e a chuva (novembro),
atingindo um total de 160 servidores. As oficinas de cunho terapêutico possibilitam
partilhar com o outro, vivenciar a troca de experiências, o exercício da escuta, o
sentimento de solidariedade, a descoberta de habilidades, o resgate da capacidade de
produtores, transformadores e socializadores de diferentes saberes. Importante ressaltar
que todas as oficinas foram realizadas através de parcerias e sem ônus para a SME.

Oficina “Brinquedos Cantados”

Oficina “Costurando idéias com livros de feltro”
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Oficina “Valorização da cultura étnico racial”

Oficina “Origem da colonização da cultura japonesa
em Florianópolis”

Oficina “Reutilização de materiais: Igualdades e Diferenças”

Ainda em 2014 foi estabelecida uma parceria com o Complexo de Ensino
Superior de Santa Catarina (CESUSC) para atendimento psicoterapêutico gratuito de 11
servidores em situação de readaptação.
Elaborou-se junto a Gerência de Perícia Médica um documento intitulado de
“Comprovante de Acompanhamento Especializado” (Anexo VI), com a finalidade
de comprovar tecnicamente o que é realizado para melhorar a condição de saúde do
servidor durante o período de readaptação, subsidiando o processo de renovação do
benefício pericial. Este documento é individual e entregue aos servidores no momento
da solicitação de renovação de sua readaptação funcional.

3.3

Programa de Avaliação de Desempenho Profissional
O Programa de Avaliação de Desempenho Profissional realizou 1.320

avaliações de substitutos e 70 de portaria TIN e designados. Avaliados também 1.315
servidores em estágio probatório, bem como realizadas reuniões de trabalho com todos
os membros das comissões locais de avaliação e assessores pedagógicos da SME.
A composição da Comissão Geral de Avaliação sofre alteração, com a
substituição de um dos integrantes da Diretoria de Ensino Fundamental. O orientador
educacional Vânio César Seemann afasta-se para licença aperfeiçoamento e em seu
10

lugar entra Sônia Santos Lima de Carvalho (Professor de Anos Inicias), de acordo com
a Portaria nº 277/14 (Anexo VII).
Nos meses de março, abril e maio foram realizados os Encontros de Integração
dos Servidores da Educação, com as mesmas temáticas de 2013, atingindo 120
servidores.
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4.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2015

4.1

Equipe
Neste ano a equipe do DEGOA amplia com a chegada de Renato Luckner

(estagiário) e de Luiz Fabiano Oliveira (apoio administrativo). Rejane Sagaz deixa o
Departamento para contribuir na Diretoria Administrativa e Financeira (DIAF).
Em 2015, o Departamento de Saúde e Bem Estar do Servidor (DESABES)
passa a denominar-se Departamento de Gestão Ocupacional e Avaliação de
Desempenho (DEGOA), pois o nome DESABES não contemplava todas as atribuições
e atividades realizadas pelo departamento.

4.2

Programa de Saúde e Bem Estar dos Servidores
Também neste ano o Programa de Saúde e Bem Estar do Servidor

(PROSABES) completa 10 anos de atuação junto aos servidores da Rede Municipal de
Ensino. Nestes 10 anos o PROSABES foi se modificando e reconfigurando conforme as
demandas dos servidores, sem nunca deixar de pensar na qualidade das ações ofertadas,
contemplando mais de 7.000 atendimentos.

Folder comemorativo aos 10 anos de PROSABES

As Oficinas de Práticas Terapêuticas continuaram suspensas, apesar de novo
requerimento encaminhado por meio do ofício DAE nº 016/2015, de 25 de fevereiro do
corrente ano.
Com a orientação da professora de dança efetiva Antonieta Eloisa Kehrig
Acosta, o departamento viabilizou a realização de dois grupos de Pilates de Solo para
profissionais que atuavam nos grupos I, II e III da Educação Infantil, com o objetivo de
12

promover a melhoria de posturas, consciência corporal, coordenação motora, respiração,
concentração e flexibilidade prevenindo a ocorrência de sintomas relacionados a rotina
de trabalho, contemplando 53 profissionais.

Oficina de Pilates de Solo

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, foi realizada também a
oficina de yoga para multiplicadores da saúde baseada na proposta das PIC’s (Práticas
Integrativas e Complementares) que objetivam estimular a integração da evidência
científica ao conhecimento popular e concomitantemente promover qualidade de vida,
através de práticas corporais e diversas modalidades dentre elas a yoga, com carga
horária de 24h. Cinco servidores da SME forma convidados a estar participando da
oficina com o intuito de estarem aprendendo acerca desta nova proposta e
posteriormente estar socializando nas unidades educativas onde atuam. Os participantes
eram oriundos das unidades: Escola Desdobrada Jurerê, EJA-Centro (Educação de
Jovens e Adultos), CAP (Centro de Apoio Pedagógico/ Deficiência Visual), DEGOA
(Departamento de Gestão Ocupacional e Avaliação de Desempenho) e Escola Básica
Donícia Maria da Costa.

Oficina de Yoga

Durante o primeiro semestre, em parceria com a Universidade para o
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (UDESC), foi oferecida Ginástica
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Laboral, através de projeto de extensão (Anexo VIII) aos servidores do Centro de
Educação Continuada e do Órgão Central, atingindo em torno de 200 servidores com o
objetivo de contribuir na melhoria da qualidade de vida, de aliviar o stress, diminuir o
sedentarismo, melhorar o desempenho profissional, prevenir lesões como a LER (lesões
por esforço repetitivo), entre outros. A SME coube ceder o espaço e os materiais para a
realização das atividades, bem como o vale transporte para o deslocamento da
estagiária, a UDESC efetuou o pagamento da bolsa de estágio.

Ginástica Laboral

Durante este ano foi assinada a adesão a “Política de Segurança e Saúde no
Trabalho”, (Anexo IX) em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, para
implementação de programas e ações voltadas a prevenção de acidentes de trabalho.

Assinatura do termo de adesão

Continuando a parceria com a UFSC, neste ano foram realizados 26
atendimentos fonoaudiológicos aos profissionais com problemas de voz, bem como, o
Dia Mundial da Voz (16 de abril) com ações relacionadas à saúde vocal no Centro de
Educação Continuada envolvendo todos os servidores que circulavam no prédio nesta
data. De forma interativa e lúdica, buscou-se levar o servidor a refletir sobre as suas
próprias características vocais e sobre a importância da voz para sua atuação
profissional. Houve distribuição de materiais informativos, squeezes, água e frutas, bem
como realização de oficina de dobraduras (copos), mini – gincana vocal, teste de análise
14

acústica, exercícios práticos relacionados à prevenção de alterações vocais e triagem
fonoaudiológica.
Entregues 150 unidades de protetores solares e 65 unidades de protetores
labiais para os professores de Educação Física, bem como foram distribuídos 619
protetores solares para as unidades da Educação Infantil.
Para os servidores em situação de Readaptação Funcional, no primeiro
semestre de 2015 foram realizadas três diferentes oficinas, com o intuito de ampliar as
ações educativas no espaço escolar: Costurando Idéias com bonecas de feltro (abril),
Brinquedos Cantados (maio), Movimento do Corpo e as Brincadeiras (junho), no
segundo semestre foram realizadas quatro oficinas: Fazendo Arte com Cadernos
(setembro), Entrelaçando Pontos (outubro) e Na Ilha da Imaginação (novembro)
contemplando 190 servidores. (Anexo X)
Como resultado das oficinas realizadas pelo Departamento, a servidora
readaptada Eliane Dolores Gonçalves (Creche Elisabeth Anderle), foi convidada a
realizar uma oficina de feltro na Creche Chico Mendes (Anexo XI).

Oficina “Na Ilha da imaginação”

Oficina “Movimento do corpo e as brincadeiras

Oficina “Costurando idéias... com bonecas de feltro”

Oficina “Fazendo Arte com Cadernos”

Foram entregues 95% do total de Comprovantes de Acompanhamento
Especializado

aos

servidores

em

situação

de

readaptação.

Estreitando

os
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encaminhamentos junto a Gerência de Perícia Médica, ficou acordado na ocasião que
não seriam aceitos os Relatórios de Local de Trabalho sem os comprovantes de
acompanhamento, bem como, sem que o servidor se apresentasse no DEGOA.

4.3

Programa de Avaliação de Desempenho Profissional
Novamente a composição da Comissão Geral de Avaliação sofre alterações.

Roberta Fantin Schnell ausenta-se para licença aperfeiçoamento e em seu lugar entra
Marlene Rocha Backes (Professor de Anos Finais), de acordo com a Portaria nº131/15
(Anexo XII).
O Encontro de Integração dos Servidores da Educação ocorreu nos meses de
Março, Abril e Maio, inovando com uma palestra inicial sobre: “O que é ser servidor
público? Direitos e Deveres?”, com Marli Carvalho e “Ecologia das Relações
Humanas no Ambiente de Trabalho, com Sueli Amália Andrade, com a participação
de 118 servidores.
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5.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2016

5.1

Equipe
A equipe formada por Cláudia Melo Araújo, Márcia Kock Viana, Dione Raizer

e Luiz Fabiano Oliveira, passou por modificações neste ano. Foi autorizada a
contratação de um servidor para o cargo de fonoaudiólogo, que assumiu em 01/02/2016.
Tatiane Moraes Garcez passou a integrar a equipe do DEGOA, com o objetivo de
agregar conhecimentos técnicos e de coordenar as Campanhas de Saúde Vocal e
Tabagismo. Outra modificação ocorreu em 18/08/2016 com a saída da servidora Dione
Raizer, por motivo de licença prêmio antecedendo a aposentadoria. A professora Carla
Ivoni Teixeira de Souza passa a integra a equipe do Departamento, ficando responsável
pela articulação do Projeto Ação na Adaptação.

5.2

Programa de Saúde e Bem Estar dos Servidores
Novamente foi solicitado por meio do ofício DAE nº 118/2016 a licitação das

Oficinas de Práticas Terapêuticas.
A partir da Campanha de Saúde Vocal já estabelecida, a fonoaudióloga Tatiane
realizou a reestruturação dos objetivos, materiais e ações da campanha. Dentre as ações
já existentes deu-se continuidade à parceria com a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) para triagem fonoaudiológica e encaminhamentos para fonoterapia,
quando necessário; distribuição de cartazes informativos nas unidades educativas e
orientação sobre o uso dos amplificadores vocais ofertados pela SME em 2010.
Além disso, novas ações foram propostas, como o estabelecimento de parceria
com o plano de saúde vigente (SC Saúde) para levantamento de grupos de riscos e
criação de propostas a partir destes dados; acompanhamento dos servidores
encaminhados para triagem e terapia fonoaudiológica na UFSC, bem como de afastados
e readaptados por alterações vocais; orientação às unidades educativas quanto a fatores
ambientais e de infra-estrutura que influenciam na qualidade vocal; realização de evento
em comemoração ao Dia Mundial da Voz (16 de abril); participação em reuniões
pedagógicas de acordo com demanda e solicitação; realização de evento alusivo ao
Combate ao Fumo a fim de evidenciar a relação entre as campanhas de Saúde Vocal e
Tabagismo.
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Com relação à parceria com o plano SC Saúde, ocorreram três reuniões que
resultaram no planejamento de grupos preventivos para 2017, na participação do plano
na ação de combate ao tabagismo e na execução do programa “Segurado com Saúde”.
Este último consistiu na presença de uma equipe multidisciplinar (nutricionista,
psicólogo, enfermeira, entre outros) no Centro de Educação Continuada para triagem de
condições gerais de saúde durante dez dias no mês de março. Os servidores que
apresentaram queixas relevantes ou alterações evidenciadas na triagem foram
encaminhados para agendamento de avaliação especializada e completa.
Os encaminhamentos para a Clínica de Fonoaudiologia da UFSC foram feitos a
partir da procura espontânea do servidor por aprimoramento e/ou tratamento vocal,
assim como por levantamento de demanda após palestras, oficinas e ações. Ao todo, em
2016, foram feitos 19 encaminhamentos para a triagem fonoaudiológica.
As participações da fonoaudióloga tiveram início nos grupos de formação e
trabalho da SME, levando informações sobre cuidados com a voz e audição para 349
servidores. Após apresentar-se pessoalmente em todas as unidades educativas, a
fonoaudióloga foi convidada para realizar palestras informativas em 7 unidades
educativas, alcançando 133 servidores.

"Palestra sobre Saúde Vocal” na Creche Irmão Celso

No dia 20 de abril, foi realizada a ação alusiva ao Dia Mundial da Voz (16 de
abril), em parceria com o curso de Graduação em Fonoaudiologia da UFSC, no Centro
de Educação Continuada, contemplando cerca de 100 servidores. A ação teve o
propósito de ir além das comuns informações sobre proibições alimentares e de
comportamentos. De forma interativa e lúdica, buscou-se levar o servidor a refletir
sobre as suas próprias características vocais e sobre a importância da voz para sua
atuação profissional. Houve distribuição de materiais informativos, squeezes, água e
18

frutas, bem como realização de games e exercícios práticos relacionados à prevenção de
alterações vocais.

"Dia Mundial da Voz”
Exercícios de alongamento

"Dia Mundial da Voz”
Distribuição de material

Na segunda quinzena do mês de julho, 540 servidores terceirizados e auxiliares
de serviços gerais tiveram a oportunidade de participar de oficinas de Saúde Vocal,
ministradas pela fonoaudióloga do DEGOA, informando acerca dos cuidados com a voz
no exercício profissional.

"Palestra sobre Saúde Vocal” na Formação dos Terceirizados

Em 29 de agosto foi realizado um evento relacionado ao Dia Nacional de
Combate ao Fumo, com o intuito de explicitar a relação entre a voz e o tabagismo. A
ação contou com a parceria do plano SC Saúde que cedeu uma profissional da área de
Psicologia para falar sobre os níveis de dependência do tabaco. Além da psicóloga,
participaram uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde, uma fonoaudióloga
convidada e um membro da Associação de Câncer de Boca e Garganta – ACBG. Foram
convidados a participar um representante por unidade educativa, com o intuito de que
pudessem multiplicar a informação em suas unidades de origem.
O material impresso da campanha de Saúde Vocal foi revisto e uma nova
tiragem foi confeccionada. A nova edição foi distribuída para todas as unidades
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educativas. Foram distribuídos ainda 250 cartazes relacionados aos cuidados com as
doenças de inverno – “Ambientes Saudáveis”, com o objetivo de alertar os servidores e
prevenir tais doenças. Além disso, para a campanha de Proteção Solar, foi idealizado e
confeccionado um material impresso, com o objetivo de propagar a informação nas
unidades educativas de que o cuidado com a exposição solar deve acontecer durante
todo o ano e que algumas mudanças de hábito podem prevenir lesões.

Cartaz da Campanha de
Saúde Vocal

Cartaz sobre
Doenças de Inverno

Cartaz da Campanha de
Proteção Solar

As orientações também aconteceram nas formações da Educação Infantil e de
Educação Física realizadas no Centro de Educação Continuada, bem como foram
reforçadas na entrega presencial do material impresso em todas as unidades educativas
da SME.
Durante a campanha de 2016, foram distribuídas 229 unidades de protetores
solares e 110 protetores labiais para professores de Educação Física da rede e, para a
Educação Infantil foram entregues 460 unidades de protetores solares.
Para os servidores em situação de Readaptação Funcional foram realizadas
quatro diferentes formações, em 7 edições, com o intuito de ampliar as ações educativas
no espaço escolar: Educação Alimentar e Nutricional no Ambiente Escolar (junho e
outubro), Construindo Bonecas de Feltro (outubro), Novas Possibilidades na Biblioteca
Escolar (maio e setembro) e Introdução aos Aplicativos Básicos do Computador (abril e
agosto), atingindo 175 servidores.
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Oficinas “Novas possibilidades na biblioteca escolar”

Oficinas “Aplicativos básicos de computador”

Oficinas “Educação Alimentar e Nutricional no
Ambiente Escolar”

Oficinas “Bonecos de Feltro”

Por meio do Edital nº 009/2016 a Secretaria de Administração (Anexo XIII)
proporcionou aos servidores em situação de readaptação a possibilidade de realocação
temporária do seu local de trabalho, através de processo seletivo. Foram abertas 277
vagas em diversas Secretarias do Município, sendo que inscreveram-se 27 servidores e
04 vagas foram preenchidas.
Em reunião com perícia médica reafirmamos as ações do departamento e a
intencionalidade com o Relatório de Acompanhamento dos servidores, bem como foram
atualizadas e entregues as estatísticas relativas a este processo (Anexo XIV). Neste ano,
foram encaminhadas à Perícia Médica 538 solicitações de Readaptação Funcional
(média de 48,1/mês), incluindo renovações e novos pedidos.

5.3

Programa de Avaliação de Desempenho Profissional
A composição da Comissão Geral de Avaliação de Desempenho Profissional

no âmbito da Secretaria Municipal de Educação teve as seguintes alterações: as
servidoras Zenaide de Sousa Machado, conforme Portaria nº 069/2016 (Anexo XV),
Márcia Kock Viana, conforme Portaria nº 107/2016 (Anexo XVI) e a servidora Débora
Raquel Schutz, conforme Portaria nº 167/2016 (Anexo XVII). Na Comissão Permanente
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de Estágio Probatório, assumiu a servidora Cláudia Mello Araujo, de acordo com a
Portaria nº 2.317/SMA/2016 (Anexo XVIII).
No que diz respeito à Avaliação de Desempenho, o Decreto nº 16.550/16
(Anexo XIX), publicado em 16 de agosto, que regulamenta o processo de avaliação de
desempenho do servidor nomeado para cargo efetivo no decorrer do estágio probatório
trouxe algumas modificações significativas para o processo tais como: o período de
estágio probatório ser cumprido obrigatoriamente no efetivo exercício das atribuições
próprias do cargo para qual o servidor foi nomeado (artigo 7º). A suspensão e
prorrogação da contagem de tempo e a avaliação quando o período dos afastamentos for
superior a 10 dias consecutivos ou 30 dias intercalados durante o período do estágio
probatório. Alterada a ficha de Avaliação Especial de Desempenho, sendo agora, única
para os quadros do magistério e civil. Nos dias 13 e 16 de setembro foram realizadas
reuniões com as comissões locais de avaliação, com o intuito de esclarecer acerca do
Decreto n° 16.550/16, contando com 98 participantes.
O Programa de Avaliação de Desempenho Profissional realizou 339 avaliações
de substitutos e 16 de portaria TIN e designados, até o mês de novembro. Estando
previstas para o corrente ano 2.816 avaliações. Avaliados também 2.122 servidores em
estágio probatório, bem como realizadas reuniões de trabalho com todos os membros
das comissões locais de avaliação e assessores pedagógicos da SME, contemplando em
torno de 345 servidores.
O Encontro de Integração de 2016 foi realizado entre os meses de março a
maio, em três encontros. O primeiro encontro aconteceu em 16 de março e teve como
tema o processo de Avaliação de Desempenho, para que todos pudessem conhecer
como se dá o processo pelo qual passariam nos próximos três anos. No segundo
encontro, em 13 de abril, a temática foi o Plano de Carreira dos quadros Civil e
Magistério. Por fim, em 15 de junho, a Previdência foi o tema da discussão. Estiveram
presentes 106 servidores, aproximadamente.
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6.

ENCAMINHAMENTOS PARA O ANO 2017

a)

Atualizar a Portaria nº 274/2014 referente o Processo de Avaliação de
Desempenho Profissional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, em
consonância com as diretrizes do Decreto n° 16.550/16 e minuta apresentada
pela Comissão de 2016;

b)

Definir composição da Comissão de Avaliação de Desempenho Profissional no
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, bem como representantes da
Secretaria Municipal de Educação na Comissão Permanente de Estágio
Probatório;

c)

Atualizar a Cartilha de Avaliação em consonância com as diretrizes do Decreto
n° 16.550/16.

d)

Receber, protocolar e inserir no sistema Joaquina as avaliações de desempenho
dos servidores em Estágio Probatório, Substitutos e Designados;

e)

Encaminhar requerimento para compra de materiais para as campanhas
(squeezes, bonés e sacolas para os professores de Educação Física,
amplificadores vocais, protetores solar adulto e infantil e placas de áreas 100%
livre de fumaça) e licitação para as Oficinas de Práticas Terapêuticas;

f)

Reafirmar as parcerias com UFSC, UDESC e CESUSC e ampliar com outras
instituições de ensino;

g)

Atualizar o banco de dados dos servidores em situação de readaptação
funcional;

h)

Definir as ações da Campanha de Saúde Vocal e as atividades da
fonoaudióloga do setor;

i)

Definir as ações das Campanhas de Proteção Solar e Tabagismo e apoio
técnico junto a Secretaria Municipal de Saúde ou instituições afins e/ou
contratada;

j)

Definir as ações das oficinas de práticas terapêuticas.
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ANEXOS

I. Projeto “Formação dos profissionais em situação de readaptação da Rede
Municipal de Ensino de Florianópolis – 2013. Cotidiano Educativo: Outros
Lugares e Possibilidades de Atuação”;
II. Situação Funcional e estatística dos servidores em situação de readaptação –
2013;
III. Programa do tema “Eu,tu,ele,nós,vós,eles: A Complexidade nas Relações
Interpessoais” incluído nas formação dos profissionais da Rede Municipal de
Ensino de Florianópolis;
IV. Portaria nº 101/13 que designa Comissão Geral de Avaliação de Desempenho
Profissional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;
V. Projeto “Oficinas para os profissionais em situação de readaptação funcional na
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis – Ampliando Saberes no Cotidiano
Educativo – 2014”;
VI. Formulário “Comprovante de Acompanhamento Especializado” dos Servidores
em situação de readaptação funcional;
VII. Portaria nº 277/14 – Altera Portaria nº 101/2013 que Designa Comissão de
Avaliação de Desempenho Profissional no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação;
VIII. Projeto de Extensão “Ginástica Laboral na Secretaria Municipal de Educação
de Florianópolis – CEFI / UDESC”;
IX. Projeto “Segurança e Saúde no Trabalho na Rede Municipal de Ensino de
Florianópolis – 2015”.
X. Projeto “Oficinas para os profissionais em situação de readaptação funcional na
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis – Ampliando Saberes no Cotidiano
Educativo - 2015”;
XI. Registro da “Formação Costurando Idéias” na Creche Chico Mendes.
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XII. Portaria nº 131/15 – Altera Portaria nº 101/2013 que Designa Comissão de
Avaliação de Desempenho Profissional no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação;
XIII. Edital nº 009/2016 – Banco de Oportunidades para Servidores Readaptados;
XIV. Estatísticas dos Servidores Readaptados na Secretaria Municipal de Educação;
XV. Portaria nº 069/06 – Altera Portaria nº 101/2013 que Designa Comissão de
Avaliação de Desempenho Profissional no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação;
XVI. Portaria nº 107/06 – Altera Portaria nº 101/2013 que Designa Comissão de
Avaliação de Desempenho Profissional no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação;
XVII. Portaria nº 167/06 – Altera Portaria nº 101/2013 que Designa Comissão de
Avaliação de Desempenho Profissional no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação;
XVIII. Portaria nº 2.317/SMA/2016 – Altera Portaria nº 502/SMA/2016 que define
composição da Comissão de Avaliação Permanente de Estágio Probatório;
XIX. Decreto nº 16.550/2016 – Regulamenta o processo de avaliação de
desempenho de servidor nomeado para cargo efetivo no decorrer do estágio
probatório e dá outras providências;
XX. Minuta de Portaria referente o Processo de Avaliação de Desempenho
Profissional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, para revogação
da Portaria nº 274/2014, tendo em vista a novas diretrizes do Decreto n°
16.550/16;
XXI. Inventário Patrimonial – 2016.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

MINUTA DE PORTARIA Nº
NORMATIZA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL
DE SERVIDORES, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, com
base na Lei Complementar CMF nº 063/03, Lei nº 2.517/86, Lei nº 2.915/88, Lei nº 9.287/13,
Decreto nº 9.882/12 e Decreto nº 12.055/13,
RESOLVE:
Art. 1º Os servidores substitutos e os servidores efetivos em situação de
Designação (DES) e Portaria de Tempo Integral (TIN), serão submetidos à avaliação de
desempenho profissional, nos termos estabelecidos nesta portaria.
§ 1º Serão avaliados os servidores que estiverem atuando na unidade educativa
por período igual ou superior a 30 (trinta) dias.
§ 2º Quando constatada situação de risco ao atendimento e andamento do
processo educacional pedagógico, a avaliação poderá ser realizada em período inferior a 30
(trinta) dias, admitindo-se afastamento cautelar do(a) avaliado(a) por meio de ato do
Secretário Municipal de Educação.
§ 3º Ao servidor será garantida, no mínimo, uma avaliação realizada por ano
letivo.
§ 4º A Chefia imediata e equipe pedagógica deverão, sempre que necessário,
realizar avaliação além do mínimo previsto.
Art. 2º O Processo de Avaliação dos servidores deverá ser entendido como um
processo contínuo, realizado de acordo com o Projeto Político Pedagógico da Instituição
Educativa, coordenado por Comissão Geral indicada pelo Secretário Municipal de Educação e
Comissões eleitas democraticamente nas Instituições Educativas.
Parágrafo único: A Comissão Geral de Avaliação de Desempenho
Profissional deverá definir as diretrizes e critérios de avaliação, de acordo com a legislação
vigente.

Art. 3º A Comissão Geral será composta por cinco servidores efetivos lotados
na Secretaria Municipal de Educação, dentre aqueles que exerçam suas funções no Órgão
Central, e com a seguinte representatividade:
I – um representante da Diretoria de Administração Escolar;
II – dois representantes da Diretoria de Ensino Fundamental;
III – dois representantes da Diretoria de Educação Infantil.
Parágrafo único: Não poderão participar do processo de avaliação de
desempenho profissional de servidor (a), os integrantes da Comissão Geral de Avaliação de
Desempenho Profissional, que possuam relação de parentesco com o (a) avaliado (a).
Art. 4º A Comissão da Unidade Educativa deverá ser constituída por três
servidores efetivos e estáveis e com a seguinte representatividade:
I – diretor da unidade educativa, que deverá ser o presidente da comissão;
II – representante da equipe pedagógica ou na falta de, servidor efetivo
formação em nível superior;
III – representante dos servidores efetivos na unidade educativa, com formação
em nível superior.
§ 1º A eleição dos representantes que irão compor a comissão da unidade
educativa, deverá ocorrer no inicio do ano letivo com a participação de todos os profissionais
da unidade. Poderão ser eleitos representantes suplentes para compor a comissão, no caso de
afastamento do representante titular.
§ 2º A ata da reunião, contendo a nominata dos servidores eleitos para compor
a Comissão da Unidade Educativa e a assinatura dos participantes da eleição, deverá ser
encaminhada à Comissão Geral, na data indicada pela Diretoria de Administração Escolar.
§ 3º Não poderão participar do processo de avaliação de desempenho
profissional de servidor (a), os integrantes da Comissão de Avaliação de Desempenho das
Unidades Educativas e Instituições Conveniadas, que possuam relação de parentesco com o
(a) avaliado (a).
§ 4º Caso a Unidade Educativa não disponha de número suficiente de pessoal
para compor a Comissão da Unidade Educativa, o presidente poderá solicitar a indicação de
um representante da respectiva Diretoria de Ensino/Educação do Órgão Central.
§ 5º Nos Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Instituições
Conveniadas e Núcleos de Educação de Jovens e Adultos, a avaliação deverá ser realizada
pelo Presidente e/ou Coordenador, em conjunto com o avaliado.
Art. 5º Compete à Comissão Geral:
I – homologar o processo de avaliação;
II – orientar os integrantes das Comissões das Unidades Educativas e os
Assessores Pedagógicos das respectivas Diretorias de Ensino/Educação sobre o processo de
avaliação de desempenho profissional;
III – receber das Unidades Educativas os relatórios de avaliação, dando os
encaminhamentos necessários;
IV – acompanhar, fiscalizar e mediar o processo de avaliação, quando
solicitado formalmente pela Comissão da Unidade Educativa ou avaliado;

V – realizar as averiguações necessárias para o esclarecimento de fatos
relacionados ao acompanhamento do processo de avaliação do(a) servidor(a) e dos recursos
encaminhados à Comissão Geral;
VI – Homologar o parecer final, solicitando à Diretoria de Administração
Escolar, quando for o caso, o processo de dispensa (cessar portaria).
Art. 6º Compete às Comissões das Unidades Educativas:
I – participar das reuniões de trabalho e formações específicas promovidas pela
Comissão Geral;
II – efetuar a avaliação do servidor, em conjunto com o avaliado;
III – apresentar à Comissão Geral relatórios de avaliação, sempre que a mesma
for realizada;
IV – assegurar o sigilo e a ética no decorrer de todo o processo de avaliação;
V – divulgar amplamente esta portaria no local de trabalho, bem como, a
nominata da Comissão de Avaliação da Unidade Educativa e a Comissão Geral;
VI – solicitar a presença, quando necessária, de um representante da respectiva
Diretoria de Ensino/Educação para participar do processo de avaliação, desde que indicada
pela Comissão Geral.
VII – convidar para participar do processo de avaliação outros membros da
comunidade educativa envolvidos diretamente com o trabalho do avaliado.
Art. 7º As avaliações deverão contemplar os seguintes itens:
a. idoneidade;
b. disciplina;
c. pontualidade;
d. assiduidade;
e. capacidade de iniciativa;
f. produtividade;
g. efetividade;
h. responsabilidade
i. comentário da comissão e do avaliado;
Parágrafo único: Os relatórios de acompanhamento da atuação profissional do
servidor avaliado, realizados pela equipe pedagógica e/ou direção da unidade educativa,
deverão ser anexados ao relatório de avaliação de desempenho profissional, encaminhado à
Comissão Geral de Avaliação.
Art. 8º Os relatórios de avaliação deverão ser encaminhados, sem rasuras ou
emendas, à Comissão Geral, sempre que:
§ 1º Imediatamente quando, constatado que o servidor avaliado “Atende
Parcialmente” ou “Não Atende” aos requisitos para o exercício da função;

§ 2º Imediatamente ao término do contrato do servidor substituto, quando o
mesmo for com data anterior ao dia 30 de novembro;
§ 3º Até o dia 30 de outubro, para os servidores Designados e com Portaria
TIN;
§ 4º Até o dia 30 de novembro, para os servidores substitutos com contratos até
o mês de dezembro.
Art. 9º A Comissão Geral deverá, a partir do recebimento do relatório de
avaliação do servidor que “Não Atende” aos requisitos para o exercício da função, solicitar a
defesa do avaliado, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, e apresentar, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o parecer final.
§ 1º A defesa do avaliado deverá ser encaminhada à Comissão Geral por
escrito, no prazo de até 3 (três) dias consecutivos, a contar da data de solicitação.
§ 2º O Avaliado e os integrantes da Comissão da Unidade Educativa ou outros
profissionais poderão ser ouvidos pela Comissão Geral.
§ 3º A Comissão Geral deverá encaminhar ao Avaliado e à Comissão da
Unidade Educativa, cópia do parecer final referente ao respectivo processo de avaliação.
Art. 10 A Comissão Geral deverá solicitar a respectiva Diretoria de
Ensino/Educação do Órgão Central, o acompanhamento do servidor cuja avaliação de
desempenho “Atender Parcialmente” aos requisitos para o exercício da função.
Art. 11 A Comissão Geral poderá destituir a Comissão da Unidade Educativa,
ou um dos seus integrantes, que estiver ferindo a ética profissional ou conduzindo os trabalhos
com o intuito de favorecer ou prejudicar qualquer servidor em processo de avaliação,
nomeando outra comissão ou integrante para continuidade do mesmo.
Parágrafo único: As denúncias de irregularidades no processo de avaliação
deverão ser feitas por escrito e encaminhadas à Comissão Geral.
Art. 12 Serão enquadrados nos artigos 143 ao 145 e do 148 ao 165 da Lei
Complementar CMF nº O63/03, os integrantes da Comissão da Unidade Educativa que não
cumprirem os prazos e as condições estabelecidas nesta portaria ou baixadas pela Comissão
Geral.
Parágrafo único – A Instituição Conveniada que não cumprir os prazos e as
condições estabelecidas nesta portaria ou baixadas pela Comissão Geral está sujeita a não
renovação do convênio para o ano seguinte.
Art. 13 Nenhum servidor designado, com Portaria TIN ou substituto poderá
participar da Comissão da Unidade Educativa, exceto os que ocupam cargo de Chefia e atuam
como Coordenadores dos Núcleos de Educação de Jovens e Adultos e Centros de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Art. 14 O servidor com Portaria TIN ou substituto que for dispensado em
função da avaliação de que trata a presente portaria, terá sua inscrição indeferida no
respectivo cargo/área/disciplina requerida no processo seletivo subseqüente.
Art. 15 A Comissão Geral poderá baixar normas complementares e resolverá
os casos omissos.
Art. 16º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a
Portaria n° 012/11.
Florianópolis, xx de xxxx de 2017

XXXXX
Secretário Municipal de Educação

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
DEPARTAMENTO DE GESTÃO OCUPACIONAL E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
COMISSÃO GERAL
ERAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
(

) SUBSTITUTO

(

) DESIGNADO

(

) TIN

UNIDADE EDUCATIVA:
SERVIDOR:

CARGO:

ÁREA/DISCIPLINA:

MATRÍCULA:
PERÍODO AVALIADO:

/

/

à

/

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Idoneidade; Disciplina, Pontualidade, Assiduidades, Capacidade de Iniciativa
niciativa, Produtividade,
Efetividade e Responsabilidade.

/
A

AP NA

1. IDONEIDADE: Qualidade do que ou de quem é idôneo: quem tem capacidade para desempenhar determinada atividade ou ocupar certo
certo cargo, ou de quem se pode supor
honestidade. Aptidão, ser conveniente, adequado, próprio para desempenhar as atribuições do cargo,
cargo, ética pública. Capacidade legal e moral para realizar ações adequadas
às exigências das tarefas de sua competência voltadas para as metas da unidade de trabalho. Sabe dos seus compromissos e demonstra
monstra discrição sobre assuntos com os
quais trabalha. Pode-se
se confiar em relação à seriedade com a qual desenvolve as suas atribuições.
2. DISCIPLINA: Obediência às regras, aos superiores, ao regulamento. Ordem, conduta que assegura o bem estar do indivíduo ou o bom funcionamento de uma
organização. Comportamento metódico,
ódico, determinado, constância, respeito às leis e normas, organização de tarefas, considerando
siderando o cumprimento dos procedimentos
pro
estabelecidos e o respeito à hierarquia. Conduta que assegura o bem estar do indivíduo ou o bom funcionamento da
da unidade de trabalho. Refere-se
Refere à organização das
tarefas, considerando o cumprimento dos procedimentos estabelecidos, o respeito à hierarquia. Cumpre efetivamente
efetivamente as normas legais e regulamentares
re
e as ordens
disciplinares. Suas ações são executadas conforme
orme o estabelecido.
estabelecido
3. PONTUALIDADE: Qualidade ou condição de pontual, cumprimento de horário, compromisso com o horário combinado.
combinado. Comparecimento contínuo, dentro
den do horário
estabelecido para o trabalho.
4. ASSIDUIDADE: Refere-se
se ao comparecimento contínuo, dentro do horário estabelecido para o trabalho com permanência produtiva do mesmo. Justifica ausências
conforme as normas (em tempo hábil).
5. CAPACIDADE DE INICIATIVA: Profissional, legal e moral para
pa realizar ações adequadas às exigências das tarefas de suaa competência. Apresenta sugestões
suges
para
melhoria do trabalho e/ou busca participar na solução de situações previstas ou não na sua área de trabalho. Busca capacitar-se
capacitar se profissionalmente, inclusive aproveitando os
cursos promovidos pela Administração Pública Municipal. Possui a iniciativa de buscar informações e conhecimentos necessários para executá-las
executá
nos padrões técnicos
pertinentes.
6. PRODUTIVIDADE: Característica ou condição do que é produtivo; capaz de produzir. Volume de trabalho executado, dentro dos padrões exigidos, em dede terminado
espaço de tempo, aliado à qualidade e atenção na execução correta das tarefas. Refere-se
Refere se ao cumprimento do volume de trabalho executado, dentro dos padrões
pa
exigidos,
em determinado espaço de tempo. Observa as prioridades e utiliza toda sua capacidade e recursos materiais
materiais disponíveis. Aplica métodos,
méto
técnicas e procedimentos
adequados aos objetivos do trabalho. Empenha-se
se para melhorar a atividade a ser executada, contornando as dificuldades que lhe são impostas no dia a dia. Cumpre os
prazos estabelecidos.
7. EFETIVIDADE: Capacidade de ser efetivo; efetividade, eficácia, virtude ou característica de (alguém ou algo); ser competente,
competente, produtivo, de conseguir o melhor
rendimento com o mínimo de erros e/ou dispêndios possíveis. Tem capacidade de adaptar-se
adaptar se a novos métodos e a atender solicitações de trabalho que lhe são próprias.
Reage adequadamente acatando as orientações ou assimilando novos métodos/procedimentos
métodos/
de trabalho. Possui habilidade
de de trocar e discutir
dis
ideias e comunicar-se com
a equipe de trabalho e com o público em geral, de forma clara, com argumentação precisa, apoiando-se
apoiando se no respeito mútuo. Mantém o relacionamento considerado
adequado,, respeitando os limites profissionais e pessoais. Zela pelo bom relacionamento no ambiente de trabalho, serser vindo como mediador e conciliador em situações
entre colegas e/ou colegas e chefias.
8. RESPONSABILIDADE: Obrigatoriedade de responder pelas obrigações próprias ou dos outros; caráter ou estado do que é responsável: quem
que ou aquele que responde
pelos seus atos ou de outrem, que tem condições morais e ou materiais de assumir compromisso, que ou aquele que deve
deve prestar contas perante certas
cer autoridades.
Assumir os resultados, positivos ou negativos, decorrentes dos atos praticados pelo próprio servidor ou, parcialmente,
parcialmente, pela sua equipe de colaboradores.
co
Refere-se ao zelo e
organização de materiais, equipamentos e ambiente de trabalho. Desempenha as atribuições do cargo, respeitando as diretrizes
zes e princípios da administração pública
municipal. Mantém os cuidados na manutenção preventiva dos equipamentos na sua rotina, otimizando o ambiente de trabalho.
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO PARCIAL
De 8 a 9 - Apto. Atende aos requisitos
De 10 a 19 - Atende Parcialmente aos requisitos

CÁLCULO

QUANTITATIVO DE A:
QUANTITATIVO DE AP:
QUANTITATIVO DE NA:
TOTAL:

De 20 a 24 – Não Atende aos requisitos

X1=
X2=
X3=

PARECER DA COMISSÃO COM RELAÇÃO AOS
OS REQUISITOS PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO: Devem ser considerados os critérios atribuídos
acima avaliando as características pertinentes ao cargo do (a) servidor
serv dor (a)
(

) ATENDE

(

) ATENDE PARCIALMENTE

(

) NÃO ATENDE

Identificação da Comissão de Avaliação:
Matrícula

Nome

Cargo

Assinatura

COMENTÁRIO DA COMISSÃO:

COMENTÁRIO DO AVALIADO:

Em caso de recusa do servidor avaliado em atestar a ciência do resultado final, informar dados de 2 testemunhas:
CPF 1

Nome 1

Assinatura 1

CPF 2

Nome 2

Assinatura 2

Parecer do (a) servidor (a) com relação á avaliação:
Data:

/

/

( ) Concorda

Ciência do (a) Servidor (a) Avaliado (a):

( ) Não Concorda

