
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÂO DEL REI 

Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO 

                   Departamento de Recursos Humanos 

 

COMITÊ GERAL DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Assegurado pelo Decreto 3.790 de 22 de setembro de 2008 

 

Resolução normativa de N° 002/080/10 do Comitê de Avaliação Funcional de Desempenho do Estágio 

Probatório que apresenta as normas e os procedimentos referentes aos recursos e as situações relativas às 

licenças e os afastamentos do servidor em fase de avaliação do Estágio Probatório. 

 

Art. 1º. Durante o período de Estágio Probatório, os RECURSOS deverão ser apresentados na Sede 

do Comitê de Avaliação de Desempenho, o qual fornecerá o formulário (Requerimento de Recurso) 

em anexo nesta Resolução, que será preenchido, assinado e protocolado pelo servidor avaliado no 

prazo de 10 dias úteis contados a partir do recebimento do Termo Final do respectivo período. 

 

§1º - O servidor que não comparecer na data estipulada para entrega do Termo Final relativo ao 

período avaliado terá o prazo de 15 (quinze dias) úteis contados desta data para se apresentar na 

Sede do Comitê e retirar o seu resultado. 

 

§2º - Os recursos apresentados pelo servidor recorrente fora dos prazos supra citados serão 

considerados intempestivos.  

 

Art. 2º Nos casos que o RECURSO interposto pelo servidor recorrente for relativo a um dos períodos 

de exercício do estágio probatório, o Comitê terá o prazo de 60 dias úteis, contados a partir do 

recebimento, para apresentar sua decisão. 

            

Art. 3º O Prefeito Municipal nomeará, através de Portaria, a Comissão de Sindicância, composta por 3 

(três) a 5 (cinco) servidores efetivos,preferencialmente por membros do Comitê ou indicados por 

este, que reavaliará os requisitos questionados no RECURSO interposto pelo servidor recorrente, 

registrará os depoimentos dos envolvidos bem como realizará diligências in locu a fim de coletar as 

provas que se fizerem necessárias.  

   

§ 1º A Sindicância será sigilosa quando viável para apuração de ocorrências no serviço público e 

os membros da Comissão informarão aos envolvidos nos fatos e as testemunhas que deverão 



prestar informações fiéis e verídicas, obedecendo aos padrões éticos de probidade, decoro e boa-

fé. 

 §2º O acesso aos documentos da Sindicância será restrito ao servidor recorrente. 

 

§3º A Comissão de Sindicância elaborará um relatório final contendo um resumo dos fatos que 

originaram a Sindicância, apreciação dos depoimentos colhidos, das provas, das diligências 

promovidas e da defesa apresentada.  

 

§4º O relatório final deverá ser entregue ao Comitê, no prazo de 30 dias úteis contados a partir 

da data da portaria que nomeou a Comissão de Sindicância, para que seja realizada uma 

reavaliação do servidor recorrente pelo Comitê através de uma nova ficha avaliativa denominada 

ANEXO V - PÓS RECURSO, a qual deverá ser assinada por todos os Membros do Comitê de 

Avaliação.  

 

   I- Se no curso da Sindicância quaisquer de seus membros, o servidor recorrente ou as 
partes envolvidas encontrarem-se em período de férias, o prazo supracitado será suspenso 
até que todos retornem às suas atividades laborais. 
 
   II- Se no curso da Sindicância quaisquer de seus membros se ausentarem por motivo de 
licença/afastamento ou por pedido de exoneração estes deverão ser substituídos, 
através de Portaria, por outros servidores efetivos indicados pelo Comitê. 
 
   III- Ficará suspensa a Sindicância na hipótese de o servidor recorrente ou quaisquer das 
partes envolvidas não puderem ser ouvidos por motivo de licença/afastamento ou casos 
fortuitos e de força maior. 

 

Art. 4º Reputar-se-á fundada a suspeição de parcialidade de quaisquer dos membros da Sindicância e 
do Comitê, quando: 

 
I - amigo íntimo ou inimigo capital do servidor recorrente; 

II - alguma das partes for credora ou devedora do servidor recorrente, de seu cônjuge ou de 

parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau; 

III - herdeiro presuntivo, donatário ou empregador do servidor recorrente; 

IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma das partes 

acerca do objeto do recurso. 

V - interessado no julgamento da causa em favor do servidor recorrente. 

         § 1º Os membros da Sindicância/ Comitê poderão declarar-se suspeitos por motivo íntimo. 

  

         § 2º - Os membros do Comitê e da Sindicância deverão agir com probidade, decoro e boa-

fé, mantendo o dever de sigilo das informações que tiverem conhecimento durante e após a realização 

dos trabalhos, sob pena de serem destituídos das funções a critério da autoridade competente. 



Art. 5º Findo o Estágio Probatório, o servidor receberá o Termo de Encerramento, o qual conterá o 

resultado de APROVAÇÃO ou REPROVAÇÃO do seu período probatório.  

 

§1º O servidor que for reprovado terá o direito de RECORRER e apresentar sua defesa escrita na 

Sede do Comitê de Avaliação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento 

do Termo de Encerramento.  

 

Art. 6º O RECURSO, interposto pelo servidor recorrente, referente ao Termo de Encerramento do 

Estágio Probatório será encaminhado pelo Comitê à Secretaria de Administração a fim de que sejam 

tomadas as medidas cabíveis. 

 

§1º O servidor que não comparecer na data estipulada para entrega do Termo de Encerramento 

do Estágio Probatório terá o prazo de 15 (quinze dias) úteis contados desta data para se 

apresentar na Sede do Comitê e retirar o seu resultado. 

 

§2º - O recurso apresentado pelo servidor recorrente fora dos prazos supra citados serão 

considerados intempestivos. 

 

I – O resultado do servidor que for APROVADO e não comparecer na Sede do Comitê será 

encaminhado ao Departamento de Pessoal a fim de que seja arquivado. 

 

II - O resultado do servidor que for REPROVADO não comparecer na Sede do Comitê será 

encaminhado à Secretaria de Administração para que sejam tomadas as providências 

cabíveis.  

 

Art.7º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças previstas nos Arts. 99 (por motivo de 

doença em pessoa da família), 109 (por motivo de afastamento do cônjuge), 101 (para atividade 

política) da Lei 2.786/92 bem como nos casos de afastamento para estudo ou missão no exterior, 

participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na 

Administração Pública, com base na Lei 8.112/90, como recomenda a analogia e os princípios gerais 

do direito. 

 

§1º Em relação às demais licenças e afastamentos, como tratamento de saúde, por exemplo, 

caberá ao Comitê de Avaliação de Desempenho do Estagio Probatório aferir se os períodos de 

licenças e afastamentos concedidos ao servidor foram prolongados a ponto de impedir a 

avaliação e por essa razão suspende-la a fim de atender aos preceitos de assiduidade, disciplina, 

capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade e idoneidade moral. 



 

         

Art.8º Os casos omissos, deverão ser analisados e decididos pelo Comitê de Avaliação de 

Desempenho do Estágio Probatório. 

 

Prefeitura Municipal de São João del Rei, 08 de Março de 2012   . 

  
                   

_______________________________________ 
Maria Sônia de Castro 

 Secretária Municipal de Administração. 
Presidente do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
________________________________ 
Marcelo Sidney Portela de Lima 

Assistente Especial de Controle Interno. 
Vice Presidente do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 

_______________________________________ 
Ana Lúcia Dias de Souza 

Diretora de Departamento de Recursos Humanos 
Membro Operacional do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 

_______________________________________ 
Geovan Sangiorgio da Silva 

Servidor Efetivo do Departamento de Recursos Humanos  
Membro Operacional do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 

_______________________________________ 
Suely dos Passos Muller 

Servidora Efetiva da Secretaria Municipal de Administração 
Membro Operacional do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 

_______________________________________ 
Walter Augusto Vieira de Almeida 

Servidor Efetivo do Departamento de Recursos Humanos  
Membro do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Soraya Alves Pereira 

Servidora Efetiva da Secretaria Municipal de Administração  
Membro do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 
 



 
 

_______________________________________ 
Leila Elisabeth de Oliveira Rodrigues 

Servidora Efetiva da Secretaria Municipal de Governo  
Membro do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 

_______________________________________ 
Maria do Carmo Resende 

Servidora Efetiva da Secretaria Municipal de Saúde  
Membro do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 

_______________________________________ 
Vânia Aparecida Giorola 

Servidora Efetiva da Secretaria Municipal de Educação 
Membro do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 
 

_______________________________________ 
Paulo Antônio de Carvalho 

Servidor Efetivo da Secretaria Municipal de Obras 
Membro do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 

 __________________________________________ 
Carina Fonseca Vale 

Servidora Efetiva da Secretaria Municipal de Administração 
Membro do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 

 

_______________________________________ 
Valéria Ângelo de Carvalho Silva 

Servidora Efetiva da Secretaria Municipal de Administração 
Membro do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 

_______________________________________ 
Fabrício Victor Fonseca de Toledo 

Servidor Efetivo da Procuradoria Geral do Município 
Assessor Jurídico do Comitê de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório 

 
 

 


