CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
CNPJ 17.851.062/0001-00
ATO DO GESTOR Nº 009/2018
Súmula: Dispõe sobre a avaliação de desempenho
no período de experiência dos empregados
públicos do Consórcio Intermunicipal do Vale do
Rio Jordão – CRJ.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO – CRJ, no uso de suas
atribuições estatutárias,
RESOLVE

Art. 1º - Instituir a avaliação de desempenho para os empregados públicos nomeados para
o cargo de provimento efetivo que estejam durante o período de experiência de 90 (noventa) dias,
durante o qual serão avaliadas sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo.
Parágrafo único - O Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ dará prévio
conhecimento aos empregados públicos dos critérios, normas e padrões a serem utilizados para a
avaliação de desempenho de que trata o presente.
Art. 2º – A avaliação de desempenho do empregado público em período de experiência
será realizada pela chefia imediata, que poderá ser exercida por cargo de provimento em comissão,
com colaboração de 1 (um) empregado auxiliar.
Parágrafo Primeiro – O empregado auxiliar poderá exercer cargo de provimento em
comissão ou de provimento efetivo e deverá possuir maior tempo de serviço no local de trabalho
em que esteja ocorrendo a avaliação.
Parágrafo Segundo – Caso o empregado com maior tempo de serviço, no local de trabalho
que esteja ocorrendo a avaliação, se recuse em ser auxiliar da chefia imediata, será designado como
auxiliar, o empregado, ainda que em exercício de cargo de provimento em comissão, com maior
tempo de serviço junto ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão - CRJ.
Parágrafo Terceiro – Em ambos os casos será verificado a impossibilidade do empregado
auxiliar ou da chefia por se tratar de cônjuge, convivente ou parente, consanguíneo ou afim, em
linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, hipótese em que a comissão coordenadora
designará outro empregado público ou de cargo em comissão para realizar a avaliação.
Art. 3º - A comissão coordenadora será composta por três empregados titulares e três
empregados suplentes, indicados pelo Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio
Jordão - CRJ.
Parágrafo Primeiro – A comissão coordenadora será composta por empregados ocupantes
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de cargo de provimento efetivo, exceto no caso em que não seja possível a sua composição
exclusivamente por membros ocupantes de cargo efetivo, hipótese na qual serão convocados
servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão.
Parágrafo Segundo - Compete a Comissão coordenadora de Avaliação de Desempenho:
I - Emitir instrução para as avaliações de desempenho.
II - Emitir parecer pela aprovação ou não do Empregado Público no Período de Experiência,
com fundamento nas informações constantes no Processo de Avaliação de Desempenho.
III - Atuar nos processos de dispensa por insuficiência de desempenho durante o Período
de Experiência.
IV - Analisar e julgar as avaliações de desempenho que requeiram revisão, em grau único
de recurso, ratificando ou retificando os resultados.
Art. 4º - O procedimento de avaliação do empregado público em período de experiência
será composto de 3 (três) avaliações parciais, realizadas a primeira em até 45 (quarenta e cinco)
dias da data da admissão, a segunda em até 60 (sessenta dias) da data da admissão e 75 (setenta e
cinco) dias da data da admissão.
§1º- As avaliações parciais serão compostas da avaliação do chefe imediato do empregado,
com colaboração do empregado auxiliar mediante o preenchimento de formulário constante no
anexo único.
§2º - O resultado da avaliação será deferido pela nota total de desempenho, calculada em
função da soma atribuída da pontuação a cada um dos fatores de avaliação, considerando os
seguintes critérios e parâmetros:
I – Disciplina: considera a compreensão e acatamento das orientações, instruções,
recomendações superiores, críticas e cumprimento de leis, normas e regulamentos;
II - Assiduidade: considera o comparecimento diário, a permanência no local de trabalho e
a ocupação do tempo de trabalho para a realização das atribuições do cargo;
III - Produtividade: considera o trabalho produzido pelo empregado, avaliando a qualidade,
a produtividade, o conhecimento, a formação profissional, o dinamismo e a iniciativa, a capacidade
de organização e de executar os trabalhos de acordo com as atribuições do respectivo cargo, a
adaptabilidade a novas situações e a comunicação;
IV - Pontualidade: considera o cumprimento do horário de trabalho dentro da jornada de
trabalho;
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V – Responsabilidade: considera a capacidade do empregado em responder pelos
compromissos no trabalho, a responsabilidade quanto ao cumprimento das atribuições de seu
cargo, respeito aos deveres de empregado público, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a
utilização de materiais e equipamentos;
VI – Cooperação: considera o interesse do empregado em colaborar nas atividades do setor
do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ que está lotado;
VII – Ética e Relacionamento humano no trabalho: considera a forma com que estabelece
contato com as pessoas no ambiente de trabalho e público, bem como o comportamento ético na
prática do emprego público obedecendo aos princípios fundamentais da Administração Pública
(legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência).
§1º - O empregado que na avaliação obtiver nota total de desempenho inferior a 50
(cinquenta) pontos, será considerado com insuficiência de desempenho.
§2º - Será punido com pena de demissão o empregado que apresentar na avaliação de
desempenho no período de experiência nota inferior a 50 (cinquenta) pontos, por 02 (dois)
períodos de avaliações consecutivas.
Guarapuava, 10 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Presidente do CRJ - PR

ANEXO ÚNICO
FORMULÁRIO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO PERÍODO DE EXPERIÊNCIA
Período de avaliação: __/___/____ a __/___/_____
Nome:
Cargo:
Lotação:

Matrícula nº ________________

Data de admissão:
___/____/______

INSTRUÇÕES BÁSICAS DE PREENCHIMENTO

1. Leia com atenção as descrições dos itens contidos neste formulário;
2. Seja o mais objetivo e imparcial possível em suas escolhas;
3. Não rasure o formulário evitando, assim, dupla interpretação, o que poderá anular esta
avaliação;
4. Não deixe nenhum item sem avaliação, confira bem o preenchimento;
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5. Indique apenas uma alternativa para cada item avaliado;
6. Assinale com um X a opção que melhor descreva a atuação do Empregado diante dos
itens analisados;
7. Somar conforme pontuação de cada item;
8. Ao final, os avaliadores e avaliado devem rubricar todas as páginas e assinar no local
indicado;
9. Registrar no campo “justificativas” o que julgar necessário;
1. DISCIPLINA – Considere a compreensão e acatamento das orientações, instruções,
recomendações superiores, críticas e cumprimento de leis, normas e regulamentos
1.1. Ordens superiores, leis, normas e regulamentos:
(__) Há o cumprimento, na íntegra, de recomendações ou orientações recebidas de superiores,
leis, normas e regulamentos – 10 pontos
(__) Acata recomendações ou orientações superiores e cumpre leis, normas e regulamentos,
porém demonstra um pouco de resistência – 08 pontos
(__) Acata e dá cumprimento às recomendações ou orientações superiores, leis, normas e
regulamentos, precisando ser orientado e cobrado constantemente – 05 pontos
(__) Não acata e não cumpre recomendações ou orientações superiores, leis, normas e
regulamentos, mesmo sendo orientado – 00 pontos
2. ASSIDUIDADE – Considere o comparecimento diário, a permanência no local de
trabalho e a ocupação do tempo de trabalho para a realização das atribuições do cargo
2.1. Frequência e Permanência no local de trabalho
(__) É assíduo e não há ocorrência de ausência durante o horário de trabalho, sem prejuízo de

suas atribuições e atividades – 10 pontos
(__) Procura ser assíduo, dificilmente se ausenta em seu horário de trabalho, sempre com
respaldo legal, sem prejuízo de suas atribuições e atividades – 08 pontos
(__) A assiduidade é prejudicada por ausências em situações excepcionais e esporádicas, sem
respaldo legal, prejudicando seu desempenho e o andamento das atividades – 05 pontos
(__) A ocorrência de ausências, sem respaldo legal, é constante, prejudicando totalmente seu
desempenho e o andamento das atividades – 00 pontos
3. PRODUTIVIDADE – Considere o trabalho produzido pelo empregado, avaliando a
qualidade, a produtividade, o conhecimento, a formação profissional, o dinamismo e
a iniciativa, a capacidade de organização e de executar os trabalhos de acordo com as
atribuições do respectivo cargo, a adaptabilidade a novas situações e a comunicação.
3.1. Eficiência
(__) Desenvolve as atribuições do cargo com técnica, habilidade na organização e no
estabelecimento de prioridades, atendendo efetivamente as exigências e os prazos legais – 20
pontos
(__) A qualidade a quantidade de trabalho realizado atende as exigências do cargo – 16 pontos
(__) Realiza o trabalho, porém precisa ser advertido para que a qualidade e a quantidade do
trabalho produzido aumentem – 10 pontos
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(__) A qualidade e a quantidade do trabalho apresentado não atende as exigências do cargo –

02 pontos
4. PONTUALIDADE – Considere o cumprimento do horário de trabalho dentro da jornada
de trabalho
4.1. Respeito ao horário de trabalho
(__) Não há no período de avaliação nenhuma ocorrência de atrasos e/ou saídas antecipadas –
10 pontos
(__) Respeita o horário de trabalho estabelecido e em situações imprevisíveis há atrasos e/ou
saídas justificadas – 08 pontos
(__) Procura respeitar o horário de trabalho, porém há ocorrências de atrasos e saídas
antecipadas injustificadas – 05 pontos
(__) Não respeita o horário de trabalho estabelecido – 00 pontos
5. RESPONSABILIDADE – Considere a capacidade do empregado em responder pelos
compromissos no trabalho, a responsabilidade quanto ao cumprimento das
atribuições de seu cargo, respeito aos deveres de empregado público, o cumprimento
dos prazos estabelecidos e a utilização de materiais e equipamentos
5.1. Respeito aos deveres de Empregado Público
(__) Respeita os deveres estabelecidos para o Empregado Público e mantêm-se atualizado

sobre novas regras e normatizações – 10 pontos
(__) Respeita os deveres estabelecidos para o Empregado Público – 08 pontos
(__) Apresenta alguma resistência ao cumprimento de deveres estabelecidos para o Empregado
Público – 05 pontos
(__) Não respeita os deveres estabelecidos para o Empregado Público – 00 pontos
5.2. Utilização de materiais, equipamentos, veículos e demais bens patrimoniais
(__) É comprometido e responsável, evita desperdícios no uso de equipamentos e materiais,
reduzindo e otimizando o consumo – 10 pontos
(__) Zela pela utilização e manutenção dos materiais e equipamentos da entidade – 08 pontos
(__) Utiliza os materiais e equipamentos, sem se preocupar com o zelo, o consumo e o
desperdício – 05 pontos
(__) Negligência a utilização de materiais e equipamentos de trabalho gerando prejuízos e
desperdícios – 00 pontos
6. COOPERAÇÃO – Considere o interesse em colaborar nas atividades do Consórcio
Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ que o Empregado Público está lotado e
demais setores
6.1. Dinamismo e iniciativa
(__) Colabora, tem iniciativa, interesse e disponibilidade em cooperar na realização dos

trabalhos e sugere ações efetivas, ajudando também na implantação – 10 pontos
(__) Apresenta dinamismo, iniciativa e colaboração para solução de problemas, expondo ideias
relacionadas às funções de seu cargo – 08 pontos
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(__) Possui pouco dinamismo e iniciativa, somente coopera quando solicitado ou cobrado pela

chefia – 05 pontos
(__) Não apresenta dinamismo e iniciativa, não coopera e não propõe alternativas ou ideias
relacionadas às funções de seu cargo e do setor – 00 pontos
7. ÉTICA E RELACIONAMENTO HUMANO NO TRABALHO – Considere a forma com que
estabelece contato com as pessoas no ambiente de trabalho e público, bem como o
comportamento ético na prática do empregado público obedecendo aos princípios
fundamentais da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência)
7.1. Ética profissional
(__) Comporta-se com ética e cumpre os princípios fundamentais que regem o exercício da
função pública, primando pela idoneidade e sendo exemplo no setor – 10 pontos
(__) Procura comportar-se com ética e cumprir os princípios fundamentais que regem o
exercício da função pública – 08 pontos
(__) Apresenta dificuldade em ser ético e em cumprir os princípios fundamentais que regem o
exercício da função pública, necessitando de orientação constante – 05 pontos
(__) Não se comporta com ética e descumpre os princípios fundamentais que regem o exercício
da função pública – 00 ponto
7.2. Forma que estabelece contato com as pessoas no ambiente de trabalho
(__) Trata as pessoas com respeito e cortesia, tendo flexibilidade em aceitar ideias e pontos de

vista diferentes – 10 pontos
(__) Procura tratar as pessoas com respeito e cortesia, buscando ter flexibilidade em aceitar
ideias e pontos de vista diferentes – 08 pontos
(__) Apresenta dificuldade em tratar as pessoas com respeito e cortesia – 05 pontos
(__) Não trata as pessoas com respeito e cortesia, não aceita ideias e pontos de vista diferentes
– 00 ponto
JUSTIFICATIVA:

PONTUAÇÃO TOTAL

Matrícula n.º:

Nome
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___________________________________
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata

Matrícula n.º:

Nome

___________________________________
Assinatura e Carimbo do Avaliador Auxiliar

Campo de preenchimento exclusivo do Empregado Público avaliado:
Eu, ___________________________________________, empregado público, portador da matrícula nº
___________________, DECLARO estar ciente de todo o conteúdo da presente avaliação. DECLARO ainda,
estar ciente de que não concordando com esta avaliação, poderei solicitar sua revisão nos termos e prazos
previstos em Resolução, através de requerimento de recurso a ser protocolizado junto ao Consórcio
Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ para a Comissão de Avaliação.
Data: ___/____/________ Assinatura: ___________________________________

TERMO DE RECUSA
Os empregados abaixo identificados, declaram para os devidos fins, que o empregado avaliado recusouse assinar esta avaliação final, tendo ciência da mesma, e por ser expressão de verdade, firmam a
presente.
Data ___/____/_______.
Testemunha 1
Nome: ____________________
Matrícula n.º: _______________
Assinatura: _________________

Testemunha 2
Nome: _________________________
Matrícula n.º ____________________
Assinatura ______________________
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Campo de preenchimento exclusivo da Comissão de Avaliação de Período de Experiência:
Avaliação n.º _________________________
A Comissão designada pela Resolução n.º _____/____ (__) RETIFICA
(__) RATIFICA
____________________
Nome

___________________
Nome

________________________
Nome
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