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Decreto   n.º  44.226/2017  –  Critérios  e  Procedimentos  para  Avaliação  Especial  de
Desempenho em Estágio Probatório.

Data: 30/05/2017

A Secretaria da Controladoria-Geral

do Estado – SCGE, através da Diretoria

de  Orientação  ao  Gestor  e  Informações

Estratégicas  –   Coordenadoria  de

Orientação,  no  exercício  de  sua função,

vem por  meio deste boletim informar da

publicação do  Decreto no 44.226, de 15

de março de 2017, que versa acerca de

critérios e procedimentos para a Avaliação

Especial  de  Desempenho  em  Estágio

Probatório.

Inicialmente,  vale  destacar  que  o

os servidores nomeados para o cargo de

provimento efetivo, integrantes do quadro

de  pessoal  permanente  dos  órgãos  e

entidades  do  Poder  Executivo  Estadual,

ficarão  sujeitos  a  estágio  probatório,

período correspondente aos três primeiros

anos de efetivo exercício no cargo, o qual

será  verificada  a  aptidão  para  o

desempenho  de  suas  atribuções,  por

meio de avaliação específica.

O  estágio  probatório  será

interrompido  nos  casos  de  afastamento

ou  licença,  exceto  nas  hipóteses

previstas no art. 91, da Lei no 6.123/1968

e  em  outras  legislações  estaduais

aplicadas  a  carreiras  específicas.  As

exceções previstas na Lei no 6.123/1968,

ver  no  anexo  1,  não  são  exaustivas,

entretanto,  as  mesmas  devem  ter

previsão expressa em Lei. 

Os  envolvidos  na  Avaliação

Especial  de  Desempenho  em  Estágio

Probatório  são:  a  Secretaria  de

Administração; a Comissão de Avaliação;

a  chefia  imediata  do  servidor,  dentre

outros  previstos  no  artigo  3o do  referido

Decreto no 44.226/2017.

A  Comissão  de  Avaliação  será

composta  por,  no  mínimo,  quatro

servidores  estaduais  em  exercício  no

respectivo órgão ou entidade. O membro

da  Comissão  de  Avaliação  Especial  de

Desempenho em Estágio Probatório não

poderá atuar na avaliação de servidor que

seja seu cônjuge,  parente consanguíneo

ou afim em linha reta ou colateral, até o

terceiro grau, ser subordinado imediato ou

mediato,  além de outros casos descritos

no artigo 8o do aludido Decreto.

O  artigo  9o aborda  sobre  a

Critérios e Procedimentos para a Avaliação Especial de Desempenho 
em Estágio Probatório



competência que as partes envolvidas no

processo têm, como:

 A  Secretaria  de  Administração

precisa  estabelecer  diretrizes

gerais  sobre  o  procedimento  da

Avaliação  Especial  de

Desempenho  em  Estágio

Probatório;

 O dirigente máximo do órgão tem

que  garantir  a  realização  do

processo  de  avaliação  de

desempenho  em seu  órgão,  além

de  publicar,  em  meio  oficial,  a

composição  da  comissão  de

avaliação;

 A comissão  de  avaliação  precisa

analisar a avaliação realizada pela

chefia  imediata  do  servidor

avaliado,  apreciar  e  decidir  sobre

recursos impetrados pelo servidor,

além  de  decidir  sobre  a

estabilidade  ou  exoneração  do

servidor  ao  final  do  período  do

estágio probatório;

 A chefia imediata tem que avaliar o

servidor  no  desempenho  de  suas

atribuições,  além  de  manter  o

servidor  ciente  no  transcurso  do

processo  avaliatório,  dos

resultados, positivos ou negativos,

decorrentes  de  seu  desempenho

funcional;

 A unidade de recursos humanos do

órgão  ou  entidade  deve

implementar  e  divulgar  as  etapas

da  Avaliação  Especial  de

Desempenho  em  Estágio

Probatório no âmbito do órgão ou

entidade.

O processo de avaliação ocorrerá

em três etapas, sendo a primeira durante

os  dez  primeiros  meses  de  efetivo

exercício,  a  segunda  nos  dez  meses

subsequentes e, por fim, a terceira etapa

que será feita do 21o mês até o 30o mês

de efetivo exercício so servidor.

A  aquisição  de  estabilidade  fica

condicionada à conclusão,  pelo servidor,

da  Avaliação  Especial  de  Desempenho

em  Estágio  Probatório,  na  condição  de

apto, e ao cumprimento dos 3 (três) anos

de  efetivo  exercício,  não  sendo

necessária a publicação em meio oficial.

Por fim, destacamos que o servidor

será considerado apto,  no final  das três

etapas  da  avaliação  de  desempenho,

caso  obtenha,  no  mínimo,  80%  (oitenta

por cento) da pontuação geral máxima e

70%  (setenta  por  cento)  da  pontuação

geral em cada requisito.

Para  maiores  detalhes,  sugerimos

a  leitura,  na  íntegra,  do  Decreto  no

44.226/2017, que pode ser acessado no

link: http://bit.ly/2ncDnv7  .

http://bit.ly/2ncDnv7


ANEXO 1:

I – férias;

II – casamento;

III – luto;

IV -  exercício de outro cargo, função de
Governo,  ou  direção  nos  serviços  da
administração  direta  ou  indireta  do
Estado;

V  -  exercício  em  cargo  ou  função  de
direção,  chefia  ou  assessoramento,
quando posto à disposição de entidades
administração   direta  ou  indireta,  da
União, dos Estados e Municípios;

VI - convocação para o serviço militar;

VII - júri e outros serviços obrigatórios por
lei;

VIII – licença-prêmio;

IX -  licença à funcionária  gestante e ao
funcionário  acidentado  em  serviço  ou
atacado de doença profissional;

X - licença, até o limite de dois anos, ao
funcionário  acometido  de  moléstia
consignada no parágrafo único do artigo
97, ou de outras indicadas em lei;

XI  -  missão  oficial  no  país  ou  no
estrangeiro,  com  ônus  para  o  Estado,
mediante  ato  de  autorização  do
Governador;

XII  -  participação  em  congressos  ou
cursos  de  especialização,  realização  de
pesquisas  científicas,  estágios  ou
conferências culturais, com a autorização
do Governador e a competente prova de
frequência e aproveitamento;

XIII  -  desempenho  de  comissões  ou
funções previstas em lei ou regulamento;

XIV  -  trânsito,  na  forma  prevista  nos
regulamentos;

XV  -  desempenho  de  função  eletiva  da
União, dos Estados e dos Municípios;

XVI  -  expressa  determinação  legal,  em
outros casos.


