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DECRETO REGULAMENTADOR  n° 25/2014 

 
DISPÕE SOBRE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES NOMEADOS PARA O 
EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DO MUNICIPIO.  

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, ESTADO DA PARAÍBA, em uso das atribuições que lhes são 
conferidas e em consonância com a Lei Orgânica do Município e Lei municipal n° 244/99; 

DECRETA: 

 
Art.1º.-  O Servidor nomeado por meio de concurso publico para assumir cargo publico no Município,  será submetido ao processo 
de avaliação para o desempenho do cargo,  instituído  o estágio probatório conforme exigência da Lei nº 8.112/90 e suas 
alterações. 
  

1°§ - De acordo com o presente Decreto, o estágio probatório será instituído nos 03(três) primeiros anos de efetivo 
exercício do servidor recém-ingressado no serviço público em virtude de aprovação em concurso público. 

 
2°§ O processo de avaliação do estágio probatório dar-se-á inicialmente no 1° (primeiro) ano do efetivo exercício do 
servidor em seu cargo efetivo, com a 2ª(segunda) avaliação 01(um) ano após a 1ª (primeira) avaliação e ao 04(quatro) 
meses antes do findo do período de 03(três) anos será homologado o Relatório de Avaliação Final do servidor. O êxito no 
desempenho do estágio probatório é fundamental para a obtenção da estabilidade no serviço público.  

 
 

Art.2º.- A Avaliação do Estágio Probatório visa o desenvolvimento do servidor e sua devida orientação e adaptação no serviço 
público na função para a qual foi designado.  

 
1°§ - A Avaliação para o desempenho do cargo será implantado e gerido pela Comissão de Avaliação de Estágio 
Probatório, junto a Secretaria de Administração, a homologação do Estágio probatório será realizada pela Comissão  de 
Avaliação de Estágio Probatório.  

 
I – A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, será composta por 03(três) servidores, preferencialmente efetivo, 
sendo um da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde e de outra secretaria dentre as que constituem a 
estrutura administrativa do Município.  

 
II – A Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório será composta por 03(três) servidores efetivo, com 
representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde e de outra secretaria dentre as que constituem a 
estrutura administrativa do Município.  
 
III - O processo de avaliação e orientação do servidor não deverá se restringir ao período pré-definido para o 
preenchimento dos formulários de avaliação dos chefes imediato de cada servidor, mas deverá correr de maneira 
contínua durante todo o período de estágio probatório; 

 
2°§ - A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório deverá computar e  registrar os pontos positivos e negativos dos 
servidores, após a entrega dos formulários de avaliação  durante todo o período do estágio probatório, mantendo anexado 
os relatório de desempenho com as informações registradas em cada avaliação realizada. 

 
3°§ - A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, quando necessário, deverá apresentar as chefias imediatas dos 
Servidores avaliados, um plano de trabalho demonstrando as metas, atividades e tarefas da unidade de trabalho/área de 
ensino, possibilitando reavaliação periódica do servidor no planejamento do trabalho realizado; 
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4°§ - A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório deverá proporcionar a reflexão coletiva na busca de soluções para as 
dificuldades individuais dos servidores, na condição de trabalho e adaptação; 

 
Art.3º.-  O processo de avaliação de estágio probatório será analisado os seguintes  competências:  

 
I. Assiduidade – Avalia a frequência diária ao trabalho; 
II. Disciplina – Avalia o comportamento do servidor quanto aos aspectos de observância aos preceitos da legislação, aos 
regulamentos internos e orientação da chefia imediata; 
III. Capacidade de Iniciativa – Avalia a capacidade do servidor em tomar providências por conta própria dentro de sua 
competência; 
IV. Produtividade – Avalia o rendimento compatível com as condições de trabalho produzido pelo servidor e o atendimento 
aos prazos estabelecidos; 
V. Responsabilidade – Avalia como o servidor assume as tarefas que lhe são propostas, dentro dos prazos e condições 
estabelecidas, a conduta moral e a ética profissional. 

 
Art.4º.- Das competências  da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório:  

I - Avaliados todos os servidores em estágio probatório, inclusive os que estiverem ocupando cargo de provimento em 
comissão ou em exercício de função gratificada. 

II - Encaminhar os formulários dos servidores em estágio probatório será avaliado pela chefia imediata. 

III - Envio dos processos de Avaliação de Estágio Probatório, composto pelo início do exercício do servidor e o cronograma 
de avaliação, para serem encaminhados a Comissão Especial de Estágio Probatório afim da ultima avaliação, juntamente 
com conclusão do Estágio Probatório de cada servidor; 

Art.5º.- Das competências  da Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório:  
 

I - Encaminhar os processos concluídos e devidamente homologados para a Secretaria de Administração tomar as 
providencia cabíveis a serem adotadas de acordo com cada processo homologado pela mesma; 
 
II - Notificar e dar ciência ao servidor do parecer conclusivo de seu processo de estágio probatório ao fim de sua conclusão. 
 

 
Art.6º.- Cada servidor ao completar 01(um) ano do efetivo exercício deverá ser avaliado pelo menos 03(vezes) antes no 
2°(segundo) ano de avaliação, que ocorrerá o mesmo procedimento de avaliação 04(quatro) meses antes do findo do estágio 
probatório de não deverá ultrapassar 03(três) anos. O servidor que no período de  avaliação estiver em afastamento por auxilio 
doença ou outra licença remunerada, superior a 30 (trinta) dias, terá a avaliação suspensa.  

 

Art.7º.- As fichas de avaliação são comuns a todos os servidores técnico-administrativos e docentes, independentemente do nível de 

classificação. 

 

 



 
 

 
 

 

DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE ITATUBA  – ESTADO DA PARAÍBA 

Nº 307/2014 
Prefeito: Aron Rene Martins de Andrade. 

Criado através da Lei n.º 249, de 30 de dezembro de 1999. 
 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ITATUBA-PB, 03 de Novembro de 2014. 
 

  
 

Prefeitura Municipal de Itatuba-PB–DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO –Criado pela Lei Municipal de n.º249,  30 de dezembro 1999 

E-Mail: pm_itatuba@hotmail.com 
 

3

1°§ A avaliação do estágio probatório tem o seguinte formato: 

I - Identificação do servidor, com dados funcionais e lotação; 
II - Fatores de Avaliação; 
III- Análise de fatores; 

 
  

2°§ - Os fatores de avaliação serão pontuados da seguinte forma: 
 

AVALIAÇAO     => Muito Bom Bom Regular Insuficiente  
PONTUAÇÃO    => 5 4 3 1 

 
CARACTERISTICA=> 

Muito Forte a 
evidência da 
competência  

Boa evidência  da 
competência 

Alguma evidência da 
competência 

Nenhuma  evidência 
da competência 

 
I - O Resultado de cada ciclo de avaliação será obtido pelo somatório da média de cada fator do Formulário de Avaliação 
do Estágio Probatório. Caso a media na 2ª.(segunda) avaliação, seja  igual a 12. O servidor será colocado no treinamento 
de desenvolvimento e conhecimento de suas atribuições do cargo.   
 
II - O resultado final do processo de estágio probatório será obtido através da média dos três ciclos avaliativos. 

 
Resultado Final=  AV1+AV2+AV3 
                                          3 
 

           
Art.8 º - O parecer conclusivo será realizado pela Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório com base no resultado 
final obtido no processo de avaliação do estágio probatório, levando em consideração as seguintes orientações:  
 

Níveis de Desempenho no Estágio probatório 
Nível Descritor 

4 – 8 pontos O desempenho do servidor está muito abaixo no nível desejado para o cargo. 
9 – 11 pontos O desempenho do servidor não atende, mas está próximo do nível desejado para o cargo. 
12 – 16 pontos O desempenho do servidor atende aos requisitos do cargo, embora seja desejável sua melhor adequação a 

este. 
17 – 20 pontos O desempenho do servidor atende satisfatoriamente aos requisitos do cargo. 
21 – 24 pontos O desempenho do servidor supera as exigências do cargo e sugere a existência de qualidades essenciais. 

 
 

1°§ - Será considerado aprovado o servidor que obter pontuação igual ou superior a 12(doze) pontos. E assim, será 
considerado reprovado o servidor que obtiver pontuação igual ou inferior a 11 (doze) pontos no resultado final. 
 
2°§ - No formulário que consta o parecer conclusivo deverá constar a pontuação dos fatores de cada ciclo avaliativo e a 
média aritmética de cada fator dos 3 (três) ciclos, assim como o próprio resultado final e cada ciclo e resultado final do 
estágio probatório através da média aritmética do resultado final dos três ciclos avaliativos. 

3°§ 04(quatro) meses antes do término do período do Estágio Probatório a avaliação do servidor deverá ser submetida à 
homologação da autoridade competente.  
 

Legenda: 
AV1: 1ª Avaliação  
AV2: 2ª Avaliação 
AV3: 3ª Avaliação 
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4°§ A Comissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório, designada por Portaria do Prefeito, tem a responsabilidade de 

analisar os registros e elaborar parecer qualitativo acerca do desempenho do servidor durante todo o período probatório, 

indicando a homologação ou não. 

5°§ O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente 
ocupado. 
 
6°§ No caso de reprovação, o servidor poderá interpor recurso no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data em que tomou 
ciência do resultado da avaliação que lhe foi atribuída, sendo-lhe garantido o direito de defesa. O requerimento deverá ser 
dirigido ao Prefeito, através da Secretaria de Administração. 

 

Art.8º. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.  

Art. 9º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE,  

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito de ITATUBA-PB,  03 de Novembro de 2014. 

 

Aron René Martins de Andrade 
Prefeito Constitucional. 
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PORTARIA Nº 195/2014, Em  03 de novembro de 2014. 
 

 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições legais e de acordo 

Lei Orgânica do Município e em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 10.520. DE 17 de Junlo de 2002 e no Decreto Municipal nº 

004 de 02/01/2007. 

 
 
R E S O L V E: 
 
 
  1º Art. - DESIGNAR os Senhores IVANDRO ALMEIDA DE ANDRADE,  ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA, e 

CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO, para juntos constituirem a Equipe de apoio, na qualidade de Membros Titulares, para os 

procedimentos inerentes a realização de Licitação na modalidade Pregão. 

2º Art.  - DESIGNAR os Senhores BRAWNER GEORGE KENEDY SILVA E JOSÉ VITAL DE ANDRADE NETO,  

para integrarem a mencionada Equipe de apoio na qualidade de Membros Suplentes, para os procedimentos inerentes a realização de Licitação na 

modalidade Pregão.                     

3º Art. - DESIGNAR o Senhor JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA,  para exercer a atribuição de Pregoeiro inerente ao 

referido certame. 

  4º Art.  - A presente Portaria entrará em vigor nesta data,  

                             5º Art.  -  Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 160/2014. 

 
 

CUMPRA-SE,  
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 
Gabinete Constitucional Do Município De Itatuba, 03 de Novembro de 2014. 

 

 
 

ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE 
Prefeito Constitucional 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA - PB 
 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00109/2013 
 
 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itatuba e Cezar Augusto Verissimo da Silva.  
 
OBJETO: Execução de Serviços Técnicos de Engenharia Civil na Elaboração de Projetos – Engenheiro .  
 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2013.  
 
ADITIVO: Prorroga prazo por mais 06 meses – total 18 meses.   
 
ASSINATURA: 23 de Outubro de 2014.  

 

 
 

 


