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“... quando um texto é apenas lido 
reprodutivamente ou copiado imitativamente, ainda 
não aparece o raciocínio, o questionamento, o saber 
pensar. Quando é interpretado, supõe já alguma 
forma de participação do sujeito, por mais 
incipiente que seja, pois busca-se compreensão do 
sentido. Compreender o sentido de um texto 
implica estabelecer relações entre texto e 
significado, colocar em movimento modos de 
entender e compreender, indagar possibilidades 
alternativas de compreensão, perceber e dar 
sentidos. Esta dinâmica avança ainda mais, quando 
se trata de saber fazer e refazer um texto, passando-
se de leitor a autor. Aparecendo a elaboração 
própria, torna-se visível o saber pensar e o aprender 
a aprender”. 

(Pedro Demo, 1996). 
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APRESENTAÇÃO 

 

  A responsabilidade social dos órgãos prestadores de serviço 

público, sugere de pronto, o acompanhamento do trabalho de seus servidores 

como um dos fatores necessários para a melhoria do atendimento. Nesse 

contexto, a avaliação de desempenho assume um papel primordial que permite 

conhecer, diagnosticar, compreender, aperfeiçoar e orientar ações e subsidiar as 

políticas públicas do trabalhador do serviço público. 

  A avaliação de desempenho do servidor possibilita definir padrões 

de desempenho, isto é, o quanto é esperado, o nível de qualidade desejada e os 

prazos para apresentar resultados para que, de acordo com suas habilidades e 

competências, cada um esteja integrado às atividades desenvolvidas no Serviço 

Público, que possa se valer do efeito qualidade. O desempenho esperado de cada 

servidor deve ser observado através de suas atribuições, metas, projetos, 

atividades e tarefas que compõem o seu campo de responsabilidade profissional. 

A partir de dados e informações obtidas na avaliação de desempenho, será 

possível identificar as fragilidades e potencialidades, possibilitando o 

direcionamento de ações, políticas e programas de aperfeiçoamento no sentido 

de melhorar o desempenho dos servidores e, consequentemente, a qualidade do 

trabalho realizado. 

  O que se pretende é consolidar uma cultura de avaliação de 

desempenho dos servidores, cujo caráter seja essencialmente positivo, em que 

se vislumbra a busca de melhorias fundamentada na autorreflexão do 

desempenho funcional. Nessa perspectiva, a avaliação de desempenho não 

representa ameaça ou punição, e sim uma ferramenta para o exercício pleno e 

consciente na busca de uma melhor atuação profissional. Além disso, a avaliação 

de desempenho possibilita a valorização e o reconhecimento do desempenho 

eficiente do servidor, por exemplo, na aquisição da progressão, seja ela horizontal 

(para os Profissionais de Educação) ou mesmo vertical (para servidores 

administrativos). 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  A avaliação de desempenho é o acompanhamento sistemático do 

indivíduo no efetivo exercício da função que ocupa, utilizado para diagnosticar e 

analisar o desempenho individual ou grupal nas interrelações de trabalho. É 

também um dos meios utilizados para a promoção do crescimento pessoal e 

profissional e, consequentemente, para um melhor desenvolvimento dos 

trabalhos realizados. 

  Segundo Chiavenato (1981), “a avaliação de desempenho é uma 

sistemática de apreciação do desempenho do indivíduo no cargo e de seu 

potencial de desenvolvimento”. (grifo nosso). Já para Pontes (1996, p. 30), 

“avaliar o desempenho nada mais é do que fornecer o feedback 

construtivo, tanto no dia a dia quanto nas reuniões formais para 

esse fim. Sem essa característica do relacionamento não existe 

programa de avaliação de desempenho, qualquer que seja a 

metodologia utilizada”. 

Ainda segundo Pontes (1996, p. 127), “a avaliação de desempenho 

é, antes de tudo, um processo de comunicação. O processo de comunicação é a 

essência da avaliação de desempenho (...). A avaliação de desempenho deve 

analisar o comportamento do servidor – e não da pessoa – e como ele 

desempenha o cargo”. (grifo nosso). 

  Reforçando esse pensamento, Bergamini (1973, p. 35) afirma que 

“a avaliação de desempenho não se trata de um ajuste de contas ou de uma lista 

negra de defeitos, mas de um levantamento de informações que vem beneficiar 

todos dentro da organização”. (grifo nosso). 

  No que se refere ao serviço público, cresce a consciência cidadã de 

que não se deve servir apenas a seus funcionários e, sim, ao conjunto da 

população. Em outras palavras, o Ente Público não existe apenas para empregar 

parte de seus cidadãos, aqueles aos quais a dinâmica da produção social não 

consegue garantir renda ou trabalho. Na verdade, a razão precípua para a 

existência dos Entes Públicos (Estados e Municípios) é a oferta dos serviços 

públicos essenciais à população. Para isso, o Ente Público precisa de servidores 

que constituem instrumentos, agentes e meios e não o fim da atuação deste Ente. 

  Em busca da qualidade do serviço público, a Emenda Constitucional 

nº 19/68 altera a Constituição Federal no art. 31 § 1º, III, e passa a prever a 
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realização da avaliação de desempenho periódica para os servidores públicos. 

Além disso, a Legislação municipal de Turvelândia, na sua Lei nº 010/2017, de 

11/04/2017, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos 

Servidores do Quadro Permanente dos Setores Administrativos, Financeiro e 

Operacional do Poder Executivo do Município de Turvelândia, em seu Capítulo VII 

(DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA), Seção II (DA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO), dos Artigos 18 a 21, dispõe: 

Art. 18 – A Avaliação de Desempenho é um processo anual e 
sistemático de aferição, e será utilizada como critério para a 
concessão de Progressão Vertical, e para fins de programação de 
ações de capacitação e qualificação. 
Art. 19 – A Avaliação de Desempenho será feita de forma 
contínua e formalizada anualmente sob a normatização e 
orientação da Secretaria Municipal de Administração e 
acompanhada pela Comissão Permanente de Avaliação de 
Desempenho. 
Parágrafo Único – Considerar-se-á resultado positivo nas 
avaliações de desempenho ocorridas no período, média não 
inferior a 7,0 (sete), conforme regulamento a ser elaborado pela 
Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho e aprovado 
por ato do Chefe do Poder Executivo, dentro de 90 (noventa) dias 
da publicação desta Lei. 
Art. 20 – O Chefe do Poder Executivo nomeará a Comissão 
Permanente de Avaliação de Desempenho com as seguintes 
atribuições: 
I – Elaborar o instrumento para a avaliação de desempenho 
individual dos servidores dos setores administrativo, financeiro e 
operacional, com a aprovação do Secretário Municipal de 
Administração. 
II – Apreciar e desenvolver métodos de avaliação, promovendo 
seu aperfeiçoamento e melhoria; 
III – Avaliar e julgar todas as reclamações apresentadas pelos 
servidores, propondo medidas necessárias para retificações, 
alterações novas implementações; 
IV – Preparar e encaminhar os resultados das avaliações de 
desempenho ao Secretário Municipal de Administração; 
V – Estabelecer os regulamentos posteriores, para efetivar a 
instrumentação da avaliação de desempenho, mantendo-as 
atualizadas. 
Art. 21 – A Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho 
deverá responder diretamente ao Secretário Municipal de 
Administração, sem prejuízo de reapreciação em grau de recurso 
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de seus atos pelo Chefe do Poder Executivo do Município de 
Turvelândia. 

E, por outro lado, contemplando os Servidores Profissionais da Educação, a Lei 

Municipal nº 0156/2007, de 31/01/2007, que trata do Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público do Município de Turvelândia, em seu Título 

IV (DA MOVIMENTAÇÃO DA CARREIRA), Capítulo I (DA PROGRESSÃO 

HORIZONTAL), a partir do artigo 8º prevê: 

Art. 8º - Progressão Horizontal é a passagem do titular do cargo 
de Profissional do Magistério de uma referência para outra 
imediatamente superior, no mesmo Nível em que se encontra. 
§ 1º - A Progressão Horizontal decorre de avaliação que 
considera o desempenho e a qualificação em instituições 
credenciadas. (grifo nosso). 
(...) 
§ 3º - A avaliação de desempenho é realizada anualmente, 
enquanto a pontuação de qualificação ocorre a cada 02 (dois) 
anos. (grifo nosso). 
(...) 
§ 5º - A avaliação de desempenho e a aferição de qualificação, 
são realizados de acordo com os critérios definidos no 
Regulamento de Progressões. (grifo nosso). 
§ 6º - A pontuação para Progressão Horizontal é determinada 
pela média ponderada dos dois fatores a que se refere o § 1º, com 
os respectivos pesos de ponderação determinados pelo 
Regulamento de Progressões, tomando-se: 
I – a média aritmética das avaliações anuais de desempenho; 
(grifo nosso). 
II – a pontuação da qualificação; (grifo nosso). 

Conforme o artigo 41 da Constituição Federal, 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. (Redação da EC 19/1998) 
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação da 
EC 19/1998) 
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se 
estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço. (Redação da EC 19/1998) 
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§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. (Redação da EC 19/1998) 
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é 
obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade. (Incluído pela EC 19/1998) (Vide 
EC 19/1998) 

Demanda o presente artigo Constitucional em afirmar que a avaliação de 

desempenho pode levar à exoneração do servidor que, mesmo estável, 

apresente desempenho insuficiente em processos sucessivos de avaliação. Além 

disso, a avaliação deve resultar em melhor posição funcional e maior 

remuneração para os servidores com bom desempenho, através da Progressão 

cabível. 

  Do ponto de vista do servidor, desempenhar com qualidade suas 

funções no serviço público consiste em compromisso ético e moral com a 

população, traduzindo-se em efetiva responsabilização. 

  O principal objeto da avaliação de desempenho dos Servidores 

Públicos é a melhoria da qualidade da prestação do serviço público, na área de 

atuação do servidor avaliado; tal pressuposto nos leva a crer que a avaliação deve 

ser realizada de forma democrática e colegiada, consubstanciada por comissão 

de avaliação com diversas ações e instrumentos, incluindo mecanismos de 

autoavaliação. Nessa perspectiva, é de fundamental importância que os 

servidores colaborem participando efetivamente nos processos de avaliação de 

desempenho, tendo a consciência da relevância social do exercício das suas 

funções. 

  O servidor deve ser avaliado no cumprimento de metas e objetivos 

de seu programa de trabalho, relativos à realização de tarefas habituais, à 

melhoria de desempenho, ao relacionamento pessoal com demais integrantes da 

comunidade, seja àqueles habitualmente de convívio, assim como aos 

atendimentos, bem como ao público em geral, à participação em ações de 

formação continuada e aperfeiçoamento profissional, a seu relacionamento com 

colegas, com a “clientela” de atendimento, com os superiores, e, quando for o 

caso, com aqueles que lhe são subordinados pela hierarquia funcional, e, ainda, 

a outras contribuições para o desenvolvimento do projeto de trabalho do setor 

em que está lotado. 
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  Para uniformizar os mecanismos de avaliação, a Comissão 

Permanente de Avaliação e Desempenho, opta pela utilização de um formulário 

único, de forma abrangente, que será respondido em duas frentes, uma delas, 

pelo próprio servidor, no mecanismos de autoavaliação; e a outra, quando a sua 

chefia imediata (Comissão Constituída pelo Secretário do Setor, ou pelo 

Secretário Municipal de Administração), irá responder ao mesmo questionário, 

mas agora, sob a ótica de observador e “gerente de serviços”, onde deve ficar 

claro a noção de estar avaliando a sistemática de apreciação do desempenho do 

indivíduo no cargo e de seu potencial de desenvolvimento, pois a avaliação de 

desempenho deve analisar o comportamento do servidor – e não da pessoa – e 

como ele desempenha o cargo. 

  A autoavaliação deve ter um caráter extremamente positivo na 

avalição de desempenho, uma vez que proporciona a autoavaliação do 

desempenho do servidor no exercício de sua função e, consequentemente, na 

busca de melhoria dos serviços prestados. 

  As avaliações funcionais têm o objetivo de identificar 

principalmente déficits de movimento, força e equilíbrio e analisar e avaliar o 

movimento humano em situações específicas, seja com objetivos de prevenção 

de lesões ou para direcionar o tratamento e alta do paciente. 

  Para que seja ampla e consistente, a avaliação de desempenho deve 

ser um processo desenvolvido no cotidiano, com momentos de sistematização, 

que propiciem a criação e consolidação de uma cultura de avaliação que conte 

com a participação de todos os envolvidos na eficiente prestação de um serviço 

público. 
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SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA 

 

  A Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho, criada pelo 

Decreto Municipal nº 00239/2020, de 02 de março de 2020, comprometida com 

a qualidade dos serviços públicos prestados à população, torna público a 

regulamentação da avaliação de desempenho para os servidores da Prefeitura 

Municipal de Turvelândia, cuja normatização passa a viger a partir de 

outubro/2021, com o seguinte postulado: 

 

OBJETIVOS: 

✓ Implantar e desenvolver na Prefeitura Municipal de Turvelândia um 

processo de Avaliação de Desempenho que possibilite, de forma contínua, 

o acompanhamento da atuação do servidor; 

✓ Valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor; 

✓ Identificar ações para o desenvolvimento profissional do servidor; 

✓ Aprimorar o desempenho do servidor e os serviços prestados à 

Comunidade; 

✓ Contribuir para a implementação do princípio de eficiência na 

administração pública; 

✓ Subsidiar os direitos à Progressões e Promoções (quando cabíveis), do 

servidor. 

 

QUEM SERÁ AVALIADO: 

✓ Todo servidor efetivo do Serviço Público Municipal, em todos os seus 

níveis; 

✓ Todo Secretário Municipal, que seja funcionário Público Municipal 

Concursado; 

✓ Todo Servidor concursado, que esteja, por qualquer modalidade, 

prestando serviços ao Município de Turvelândia; e, nesse caso, uma via do 

resultado da avaliação funcional deverá ser encaminhada à origem do 

servidor; 

✓ Todo Servidor concursado, do município de Turvelândia – GO, que, por 

qualquer modalidade esteja prestando serviço em outra localidade; e, 
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nesse caso, as informações para a avaliação deverão ser encaminhadas ao 

órgão onde esteja prestando serviço, para preenchimento dos formulários 

de avaliação; 

✓ Todo servidor de contrato temporário, que esteja no serviço público 

municipal, nessa modalidade de contrato, há mais de seis meses de 

antecedência ao período de avaliação. 

 

O QUE SERÁ AVALIADO: 

Toda avaliação, seja a autoavaliação ou a avaliação da Chefia Imediata, irá 

avaliar: 

✓ Assiduidade; 

✓ Disciplina; 

✓ Competência Profissional; 

✓ Produtividade; 

✓ Responsabilidade 

✓ Engajamento Profissional 

Veja o modelo padrão de ficha de avaliação, ao final deste documento. 

O modelo de avaliação poderá ser disponibilizado na forma física, ou mesmo em 

formulário eletrônico, priorizando nesse caso, a divulgação dos relatórios finais. 

 

QUEM AVALIA: 

  A avaliação de desempenho será realizada por uma Comissão de 

Avaliação instituída no local onde o servidor é lotado, caso existam mais de 15 

(quinze) trabalhadores; e, para aqueles ambientes, onde o número de 

trabalhadores seja inferior a 15 (quinze), fica a cargo de uma Comissão de 

Avaliação instituída pela Secretaria Municipal de Administração, para esse fim 

específico. 

  O primeiro passo da avaliação, é liberar para os servidores a ficha 

de autoavaliação, e, somente após receber a ficha do servidor, é que a Comissão 

Local irá fazer a sua avaliação geral. 
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PERÍODO DE AVALIAÇÃO: 

  A avaliação de desempenho deverá ser consolidada a cada dois 

anos, sendo que: 

✓ Todo trabalhador será avaliado anualmente, com resultado parcial a cada 

ano; 

✓ O período de avaliação será, SEMPRE, janeiro a dezembro de cada ano; 

✓ Para identificar o período de CONSOLIDAÇÃO da Avaliação, levar-se em 

consideração a última Progressão Vertical/Horizontal (mudança de 

referência), obtida pelo servidor, ou seja, servidores que obtiveram 

progressão em 2020, consolidará avaliação referente aos anos 2020/2021; 

e, assim, respectivamente; já aqueles que obtiveram progressão em 2021, 

consolidará avaliação referente aos anos 2021/2022; Os servidores de 

Contrato Temporário, que não fazem jus ao benefício da Progressão 

Horizontal, terão o ano de 2021 como referência, ou seja, consolidarão a 

avaliação funcional pelo período 2021/2022. 

✓ O servidor que estiver em benefício de Licença Interesse Particular, e não 

teve a oportunidade de avaliar em 2020 ou 2021, será enquadrado pelos 

dois últimos anos trabalhos, para a sua consolidação de avaliação 

funcional. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

  Para viabilizar os registros individuais de cada servidor, a avaliação 

de desempenho dos servidores utilizará os seguintes instrumentos de 

avaliação: 

✓ Questionário de autoavaliação; 

✓ Questionário de avaliação do servidor pela comissão de avaliação 

(Chefia Imediata). 

Os questionários de avaliação foram elaborados de modo a avaliar 

Assiduidade; Disciplina; Competência Profissional; Produtividade; 

Responsabilidade; e, Engajamento Profissional. Com o intuito de dar objetividade 

e direcionamento ao avaliador no momento da aferição de notas, todos os 

requisitos foram conceituados e desmembrados em itens múltiplos, de forma 

que cada questionário é composto por 40 (quarenta) itens, distribuídos entre os 

seis requisitos. 
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Cada item dos questionários deverá ser preenchido, com pontuação 

de 0,0 a 10,0, cuja equivalência será 0,0 (MUITO RUIM) até 10,0 (EXCELENTE), 

podendo haver variação de 0,5 (meio), correspondendo aos seguintes conceitos: 

CONCEITOS 

ACIMA DO ESPERADO = de 8,5 a 10,0 ATINGE PARCIALMENTE O ESPERADO = 5,0 a 6,9 

ATINGE O ESPERADO = de 7,0 a 8,4 ABAIXO DO ESPERADO = até 4,9 

Além dos itens avaliativos, os questionários possuem um quadro, 

com questionamentos referentes à assiduidade do servidor, cujas respostas 

serão “SIM” ou “NÃO”; estas questões são de caráter INFORMATIVO, 

corroborando o item I do questionário; e, ainda, fica resguardado um espaço final 

para observações e anotações que queiram fazer. 

Caso seja o questionário físico, cujo preenchimento será manual, 

ele consta de duas colunas, onde uma será destinada à AUTOAVALIAÇÃO do 

servidor, e a outra coluna será destinada à avaliação da Chefia Imediata. E, para 

finalizar, deverá ser datado e assinado, tanto pelo servidor, quanto pelos 

avaliadores. 

Fiquem atentos, para que ao final façam as contas, somando os 

quarenta itens, e obtendo a média aritmética, tanto da autoavaliação, quanto da 

avaliação da chefia imediata, bem como, do preenchimento dos itens do final do 

questionário. 

Caso seja adotado o questionário eletrônico, em formulário do 

“Google Forms”, deverá constar de duas etapas, um questionário, para a 

autoavaliação e outro para a chefia imediata, onde os itens e perguntas, serão os 

mesmos, e, ao final, extrair o relatório final, em formulário de EXCEL, inserindo 

fórmulas para os cálculos de médias, e finalizar com o resultado da avaliação. 

Nesse caso, também, fazer existir espaço final para observações e 

anotações. 

Encerrado o processo de avaliação, irá o Encarregado do setor 

emitir um documento conclusivo do mesmo: DESPACHO DE AVALIAÇÃO 

FUNCIONAL (vejam o modelo, ao final do documento). 
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COMISSÕES DOS ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO 

Estas Comissões internas de avaliação, nomeadas via documento 

interno do órgão de lotação, ou em sua ausência da Secretaria de Administração, 

serão formadas por no mínimo 3 (três) servidores, sendo uma delas, 

obrigatoriamente, o encarregado do setor (Secretário Municipal, 

Superintendente, Gerente, Diretor, Chefe etc.), o outro um chefe Imediato, de 

preferência, hierarquicamente abaixo do encarregado do setor, e, o terceiro um 

outro funcionário EFETIVO da Unidade de lotação. 

Os Secretários Municipais, que precisem ser avaliados, serão 

avaliados pela Comissão da Secretaria Municipal de Administração, com retorno 

dos resultados para o órgão de lotação deste. 

 

AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES 

Os membros das comissões internas de avaliações de desempenho 

serão avaliados por um ad hoc, ou seja, aquele servidor que está na comissão, 

será substituído por um quarto servidor, que só fará parte da Comissão, neste 

momento. 

Obs.: A desistência de qualquer membro da comissão de avaliação, a qualquer 

tempo deverá ser justificada e formalizada ao encarregado do setor, que deverá 

designar um substituto, atendendo os normativos aqui destacados. E, todo 

trabalho já realizado até o momento da desistência, será validado, não 

precisando ser retomado; e, inclusive, o membro desistente, deverá assinar 

todos os documentos referente ao procedimento de avaliação até o momento 

de sua desistência. 

 

ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

  A comissão interna de avaliação de desempenho deve conhecer os 

procedimentos de avaliação, os conceitos aqui abordados, e, principalmente, as 

funções do avaliado, preocupando-se com o comportamento do servidor no 

desempenho do trabalho, e não com a pessoa em si. Além disso, a comissão 

deve ter clareza do significado de cada requisito avaliado, bom senso e 

equilíbrio, não se deixando impressionar pelos acontecimentos mais recentes, 

mas todo o período avaliado. 
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  Para uma avaliação de desempenho bem-sucedida, a comissão 

avaliadora deve evitar determinadas práticas, tais como protecionismo e 

paternalismo, classificação distorcida (todo mundo tem o mesmo desempenho, 

por exemplo), sem ser muito bonzinho/boazinha ou muito rígido/rígida, não 

gostar da pessoa avaliada distorcendo a avaliação. 

  A comissão de avaliação deve conhecer bem cada um dos 

servidores: suas aptidões, seu temperamento e suas habilidades; reconhecer que 

as pessoas são diferentes entre si e apresentam rendimentos diferentes, 

conhecer a natureza e o conteúdo dos cargos ocupados e as competências. 

Portanto, a comissão de avaliação deve ser o mais imparcial possível, pois a 

avaliação de desempenho não deve ser vista como um ajuste de contas com o 

servidor. 

 

ATRIBUIÇÕES DO FUNCIONÁRIO 

✓ Inteirar-se da legislação que regulamento o processo de avaliação de 

desempenho, reconhecer sua finalidade e importância; 

✓ Manter-se informado sobre todos os atos que tenham por objetivo a 

avaliação do seu desempenho; 

✓ Participar dos momentos de discussão sobre avaliação e desempenho; 

✓ Responsabilizar-se, juntamente com a comissão de avaliação, pelo 

cumprimento dos prazos e etapas do seu processo de avaliação; 

✓ Subsidiar continuamente a sua avaliação, durante o período avaliado; 

✓ Responder ao questionário da autoavaliação; 

✓ Participar de todos os procedimentos da avaliação de desempenho a que 

for solicitado. 

✓ Dentro do prazo, encaminhar o Requerimento de Progressão. 

 

AVALIAÇÃO ANUAL 

  A avaliação de desempenho será realizada anualmente sob a 

responsabilidade das comissões de internas de avaliação de desempenho, em 

cada unidade de lotação. O cronograma de avaliação deverá ser o seguinte: 

1 a 15 de outubro – fazer a chamada dos servidores ao processo de avaliação de 

desempenho, passando as informações que julgarem necessárias; 

15 a 31 de outubro – liberar os formulários de autoavaliação para os servidores; 
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20 de outubro a 05 de novembro – comissão de avaliação, a medida que vai 

recebendo os questionários de autoavaliação, proceder a avaliação da chefia 

imediata; 

05 a 10 de novembro – consolidar os resultados de autoavaliação e avaliação de 

chefia imediata; 

11 de novembro (ou primeiro dia útil seguinte) – liberar o resultado da avaliação 

(média aritmética da autoavaliação MAIS avaliação da chefia imediata), com 

seguinte proficiência: 

INDICADORES DE DESEMPENHO PONTOS 

Acima do esperado (APTO) >7,9 

Dentro do esperado (APTO) 5,0 a 7,9 

Abaixo do esperado (INAPTO) <5,0 

11 de novembro (ou primeiro dia útil seguinte) – abrir prazo de 5 (cinco) dias para 

contestações do processo avaliativo. 

11 a 16 de novembro – prazo de contestação do processo de avaliação. 

17 a 20 de novembro – julgar as contestações, que porventura aconteçam. 

21 de novembro (ou primeiro dia útil seguinte) – encerrar o processo de 

avaliação, divulgando o resultado individual, do ano avaliado. 

A partir de 21 de novembro, até 20 de dezembro – fazer a homologação do 

resultado; e, fazer expedir o Despacho da avaliação, entregando uma via do 

documento para o servidor, e enviar outra via para a Secretaria de 

Administração/Recursos Humanos; e, havendo arquivo interno, deixar uma via 

na Secretaria de lotação. 
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CONSOLIDAÇÃO DO BIÊNIO AVALIADO 

 

No processo de Progressão Horizontal, se Profissional do 

Magistério, ou Progressão Vertical, demais servidores efetivos da Prefeitura 

Municipal de Turvelândia, a Comissão Permanente de Avaliação, definirá, no 

encaminhamento do processo a consolidação do biênio avaliado, expedindo o 

documento “NOTA DE QUALIFICAÇÃO”, que consiste em apresentar as médias 

obtidas no biênio avaliado, calculando se a média aritmética destas, com seguinte 

proficiência: 

INDICADORES DE DESEMPENHO PONTOS 

APROVADO IGUAL OU MAIOR A 7,0 

REPROVADO IGUAL OU INFERIOR A 6,9 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

  O desempenho do servidor será considerado de acordo com a 

seguinte tabela de equivalência de notas e conceitos: 

CONCEITO MÉDIA FINAL DESEMPENHO X CONTRIBUIÇÃO 

Acima do esperado De 8,5 a 10,0 Excelente Colaborador (Contribuidor) 

Na maioria das vezes, supera o esperado. Seu 
desempenho é reconhecido por todos com 
destaque. 

Atinge o esperado De 7,0 a 8,4 Bom Colaborador (Contribuidor) 

Em geral, alcança os objetivos de forma 
adequada contribuindo para os resultados de 
sua área. 

Atinge parcialmente 
o esperado 

De 5,0 a 6,9 Colaborador (Contribuidor) Parcial 

Em geral, contribui de forma parcial para os 
resultados de sua área. 

Abaixo do esperado Até 4,9 Pouco Colaborador (Contribuidor) 

Na maioria das vezes, contribui pouco para os 
resultados de sua área. 
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  A avaliação será considerada positiva se a média final for superior 

ou igual a 7,0 (sete). Caso contrário, será considerada NEGATIVA. Diante dos 

resultados, a Secretaria Municipal de Administração juntamente com a Secretaria 

(ou órgão específico) de lotação do servidor deverá elaborar programas e ações 

de capacitação visando à melhoria do desempenho do servidor, caso necessário. 

 

SERVIDORES EM GOZO DE LICENÇA, NO PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

  Caso o servidor esteja em Licença de Interesse Particular, a sua 

avaliação, só ocorrerá durante o ano “cheio”, ou seja, a partir da data de 01 de 

janeiro, em efetivo exercício, e o seu biênio, para consolidação, fica prorrogado 

para o imediatamente seguinte, regularizando-se, a partir de então, sua situação. 

  Licenças, superiores a 270 (duzentos e setenta) dias, dentro do ano 

civil, também implicam em prorrogar o período de avaliação, para a partir do 

primeiro ano “cheio” imediatamente seguinte, ou seja, a partir do próximo 01 de 

janeiro, nas mesmas condições citadas no parágrafo anterior. 
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PROGRESSÃO VERTICAL 

 

  No mês de maio, de cada ano, tem direito o servidor administrativo 

à sua progressão vertical, que, conforme Lei Municipal 010/2017, de 11/04/2017, 

a partir do artigo 13, regulamenta: 

Art. 13 – O desenvolvimento funcional é a movimentação do 
servidor na carreira, dentro do cargo que ocupa, mediante 
Progressão Vertical. 
Art. 14 – Progressão Vertical é a passagem do servidor de uma 
Referência para outra imediatamente superior, dentro do mesmo 
cargo efetivo que ocupe, observando as seguintes condições: 
I – Estar desempenhando efetivamente as funções do cargo; 
II – Houver completado no mínimo 02 (dois) anos de efetivo 
exercício na Referência em que se encontra, período em que não 
serão admitidas mais de 04 (quatro) faltas injustificadas; 
III – Não houver sofrido no período pena disciplinar, prevista no 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Turvelândia; 
IV – Ter sido aprovado na Avaliação de Desempenho nos 02 (dois) 
anos que antecederem a Progressão Vertical. 
(...) 
Art. 16 – A Progressão Vertical Poderá ser requerida no mês de 
maio de cada ano, a partir do ano de 2018, estabelecendo o prazo 
máximo de 02 (dois) meses entre o requerimento e a concessão. 
Art. 17 – Na Progressão Vertical, o servidor será posicionado na 
Referência a qual foi promovido, no mesmo Grau em que se 
encontra na Referência anterior. 
Parágrafo único – Para todos os efeitos é considerado promovido 
o servidor que falecer sem que tenha sido decretada, no prazo 
legal, a Progressão Vertical que lhe caiba. 

  E, para realizar o requerimento da Progressão Vertical, ATO 

PERSONALÍSSIMO DO SERVIDOR, este deverá: 

1. Preencher, datar e assinar, em duas vias, o REQUERIMENTO DE 

PROGRESSÃO VERTICAL (veja formulário, nos anexos do presente 

documento); 

2. Solicitar ao Secretário Municipal da lotação do servidor, para preencher e 

assinar os espaços necessários do requerimento; 

3. Anexar os dois últimos despachos da aprovação na avaliação funcional, 

(veja modelo do despacho, ao final deste documento); 
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4. Juntar documentos e informações que julgar necessário e cabível 

(opcional); 

5. Realizar o protocolo, SEM PRORROGAÇÃO, até o dia 31 de maio, do ano 

em que fizer direito ao requerimento. 

A análise do REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL, será 

realizada pela Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, tão logo a 

Secretaria Municipal de Administração encaminhe os processos de 

requerimento. A avaliação dos pedidos, compreende as seguintes etapas: 

1. Verificar a tempestividade dos requerimentos, ou seja, se os PROCESSOS 

foram acolhidos até 31 de maio, daquele ano; 

2. Emitir a certidão de TEMPESTIVIDADE, caso positivo a data de 31 de maio, 

e dar prosseguimento ao feito; 

3. Se cabível, emitir a certidão de INTEMPESTIVIDADE, caso tenha sido 

realizado protocolo após 31 de maio, e nesse caso, o INDEFERIMENTO, é 

sumário; concedendo-se o direito, de, em tempo hábil, no próximo ano, o 

servidor efetuar o requerimento; 

4. Confirmada a TEMPESTIVIDADE do processo, será conferido quanto ao 

preenchimento, datas e assinaturas do requerimento: 

4.1 Se faltar qualquer dado, assinatura etc., o processo será devolvido à 

Secretaria de Administração, para que solicite ao servidor as 

providências necessárias; o que deve cobrir um prazo de 05 (cinco) 

dias úteis; retornando o procedimento, prossegue-se a análise; 

4.2 Preenchimento completo e correto, passa o processo para a fase 

seguinte; 

5. Solicita à Secretaria de Administração/Recursos Humanos, o relatório da 

situação funcional dos servidores (Faltas, Processos Administrativos, 

Licenças, lotação, cargos, funções etc.); 

6. É verificada os despachos das duas últimas avaliações, e a Comissão 

Permanente de Avaliação e Desempenho emite a “NOTA DE 

QUALIFICAÇÃO”; e, se a média for igual ou superior a 7,0 (SETE), o 

processo passa a fase seguinte; caso seja inferior a 7,0 (SETE), o 

indeferimento é sumário; com devolução à Secretaria de Administração; 

7. Chegando a esta fase, será conferido, a situação funcional do servidor, de 

acordo com o Artigo 14 da Lei nº 010/2017, de 11/04/2017; verificando: 

7.1 Se o servidor está desempenhando suas funções, de acordo ao cargo; 

7.2 Se o servidor completou dois anos da última mudança de referência; 
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7.3 Se o número de faltas INJUSTIFICADAS do servidor excede a 04 

(quatro) faltas no período; 

7.4 Se existe em tramitação algum processo administrativo contra o 

servidor; ou, se existiu, no período dos últimos dois anos; 

7.5 Se o servidor foi APROVADO na NOTA DE QUALIFICAÇÃO, a partir da 

análise da avaliação funcional dos últimos dois anos; 

7.6 Se o servidor esteve ou está em gozo de LICENÇA PARA INTERESSE 

PARTICULAR, no período dos últimos dois anos, ou mesmo na data de 

requerimento. 

8. Analisados todos os destaques do item 6 (seis), QUALQUER REPROVAÇÃO, 

implica em INDEFERIMENTO sumário do pedido. 

9. Caso seja INDEFERIDO, será emitido uma Resolução, pela Comissão 

Permanente de Avaliação e Desempenho, dando causa do Indeferimento. 

10. Caso seja APROVADO em todos os itens analisados, será emitido uma 

Resolução, pela Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, 

dando como APROVADO, os critérios para concessão do Direito à 

Mudança de Referência do servidor. 

11. Faz-se a devolução dos processos, de forma separada, DEFERIDOS e 

INDEFERIDOS, à Secretaria Municipal de Administração/RH, para análise e 

procedimentos finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ág

in
a2

3
 

PROGRESSÃO HORIZONTAL 

 

  A Progressão Horizontal consiste na mudança de Referência, do 

Profissional de Magistério, do município de Turvelândia, conforme previsão legal 

na Lei nº 156/2007, de 31/01/2007, a partir do seu Artigo 8º: 

Art. 8º - Progressão Horizontal é a passagem do titular do cargo 
de Profissional do Magistério de uma referência para outra 
imediatamente superior, no mesmo Nível em que se encontra. 
§ 1º - A Progressão Horizontal decorre de avaliação que 
considera o desempenho e a qualificação em instituições 
credenciadas. (grifo nosso). 
§ 2º - A progressão é concedida ao titular do cargo de Profissional 
do Magistério que esteja em efetivo exercício de regência de 
classe ou em exercício de atividades específicas do Magistério, 
que tenha cumprido o interstício de 02 (dois) anos de efetivo 
exercício, alcançado o número de pontos estabelecidos e tenha 
cumprido o estágio probatório. 
§ 3º - A avaliação de desempenho é realizada anualmente, 
enquanto a pontuação de qualificação ocorre a cada 02 (dois) 
anos. 
§ 4º - A Progressão Horizontal não é concedida ao Profissional do 
Magistério que houver sofrido, no período, pena disciplinar, 
prevista no Estatuto do Magistério. 
§ 5º - A avaliação de desempenho e a aferição da qualificação, 
são realizados de acordo com os critérios definidos no 
Regulamento de Progressões. 
§ 6º - A pontuação para Progressão Horizontal é determinada 
pela média ponderada dos dois fatores a que se refere o § 1º, 
com os respectivos pesos de ponderação determinados pelo 
Regulamento de Progressões, e, tomando-se: 
I – a média aritmética das avaliações anuais de desempenho; 
II – a pontuação de qualificação. 
§ 7º - As Progressões Horizontais são realizadas anualmente, na 
forma do Regulamento de Progressões. 

A análise do REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL, será 

realizada pela Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, tão logo a 

Secretaria Municipal de Administração encaminhe os processos de 

requerimento. A avaliação dos pedidos, compreende as seguintes etapas: 

1. Verificar a tempestividade dos requerimentos, ou seja, se PROCESSOS 

foram acolhidos até 31 de maio, daquele ano; 
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2. Emitir a certidão de TEMPESTIVIDADE, caso positivo a data de 31 de maio, 

e dar prosseguimento ao feito; 

3. Se cabível, emitir a certidão de INTEMPESTIVIDADE, caso tenha sido 

realizado protocolo após 31 de maio, e nesse caso, o INDEFERIMENTO, é 

sumário; concedendo-se o direito, de, em tempo hábil, no próximo ano, o 

servidor efetuar o requerimento; 

4. Confirmada a TEMPESTIVIDADE do processo, será conferido quanto ao 

preenchimento, datas e assinaturas do requerimento: 

4.1 Se faltar qualquer dado, assinatura etc., o processo será devolvido à 

Secretaria de Administração, para que solicite ao servidor as 

providências necessárias; o que deve cobrir um prazo de 05 (cinco) 

dias úteis; retornando o procedimento, prossegue-se a análise; 

4.2 Preenchimento completo e correto, passa o processo para a fase 

seguinte; 

5. Solicita à Secretaria de Administração/Recursos Humanos, o relatório da 

situação funcional dos servidores (Faltas, Processos Administrativos, 

Licenças, lotação, cargos, funções etc.); 

6. É verificada os despachos das duas últimas avaliações, e a Comissão 

Permanente de Avaliação e Desempenho emite a “NOTA DE 

QUALIFICAÇÃO”; e, se a média for igual ou superior a 7,0 (SETE), o 

processo passa a fase seguinte; caso seja inferior a 7,0 (SETE), o 

indeferimento é sumário; com devolução à Secretaria de Administração; 

7. Chegando a esta fase, será conferido, a situação funcional do servidor; 

verificando: 

7.1 Se o Profissional do Magistério apresenta certificados de qualificação, 

conforme previsão do Artigo 8º, § 1º, “A Progressão Horizontal decorre 

de avaliação que considera o desempenho e a qualificação em 

instituições credenciadas.”; os Certificados devem ser expedidos por 

instituições credenciadas, com registro efetivo, constando: 

✓ Nome legível e completo da Instituição expedidora; 

✓ Carga Horária Mínima de 30 (trinta) horas; devendo totalizar, no 

mínimo 150 (cento e cinquenta) horas, os múltiplos certificados 

apresentados; 

✓ Frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco) por cento, do 

cursista; 

✓ Aproveitamento, se em notas, igual ou superior a 7,0 (sete); e, se em 

conceitos, o equivalente a no mínimo “MUITO BOM”, ou 

“APROVADO”; e, mesmo que conste “APROVADO”, constando nota de 
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aproveitamento inferior a 7,0 (SETE), o certificado não será aceito, 

para a concessão do benefício de Progressão Horizontal ao Professor; 

✓ O Certificado, ou conjunto de Certificados, para alcançar o total de 150 

(cento e cinquenta) horas de curso, deverá ser anexado ao processo 

acompanhado de uma “FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS” (modelo 

nos anexos deste documento), devidamente autenticada e assinada 

pela área Técnica da Secretaria Municipal de Educação. 

7.2 Se o servidor está desempenhando suas funções, de acordo ao cargo; 

7.3 Se o servidor completou dois anos da última mudança de referência; 

7.4 Se o número de faltas INJUSTIFICADAS do servidor excede a 04 

(quatro) faltas no período; 

7.5 Se existe em tramitação algum processo administrativo contra o 

servidor; ou, se existiu, no período dos últimos dois anos; 

7.6 Se o servidor foi APROVADO na NOTA DE QUALIFICAÇÃO, a partir da 

análise da avaliação funcional dos últimos dois anos; 

7.7 Se o servidor esteve ou está em gozo de LICENÇA PARA INTERESSE 

PARTICULAR, no período dos últimos dois anos, ou mesmo na data de 

requerimento. 

8. Analisados todos os destaques do item 6 (seis), QUALQUER REPROVAÇÃO, 

implica em INDEFERIMENTO sumário do pedido. 

9. Caso seja INDEFERIDO, será emitido uma Resolução, pela Comissão 

Permanente de Avaliação e Desempenho, dando causa do Indeferimento. 

10. Caso seja APROVADO em todos os itens analisados, será emitido uma 

Resolução, pela Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, 

dando como APROVADO, os critérios para concessão do Direito à 

Mudança de Referência do servidor. 

11. Faz-se a devolução dos processos, de forma separada, DEFERIDOS e 

INDEFERIDOS, à Secretaria Municipal de Administração/RH, para análise e 

procedimentos finais. 

Observações: 
1. A Diferença de documentação e análise, para Progressão Vertical (Servidor 

Administrativo) e Progressão Vertical (Profissional do Magistério), consiste em 
tão somente a análise de cursos certificados de qualificação, conforme descrito 
no item 7.1, da PROGRESSÃO HORIZONTAL; e, esta ocorrência, dá-se pela Lei 
Municipal nº 156/2007, de 31/01/2007, que prevê em seu artigo 8º, § 1º “A 
Progressão Horizontal decorre de avaliação que considera o desempenho e a 
qualificação em instituições credenciadas”. (grifo nosso). 

2. Sempre que for exigido em legislação, seja para concessão de Progressão 
Vertical, ou Progressão Horizontal, o confrontamento de Médias, o regulamento 
adotará o cálculo de MÉDIAS ARITMÉTICAS, das pontuações concedidas. 
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ANEXOS 
 
Ficha de Avaliação Funcional (27) 
Despacho (29) 
Certidão de Tempestividade – Progressão Vertical (30) 
Certidão de Tempestividade – Progressão Horizontal (31) 
Pontuação de Qualificação (32) 
Resolução de Reprovação do Pedido (33) 
Resolução de Aprovação do Pedido – Progressão Vertical (34) 
Resolução de Aprovação do Pedido – Progressão Horizontal (35) 
Ficha de Avaliação de Títulos (36) 
Requerimento Progressão Vertical (37) 
Requerimento Progressão Horizontal (38) 
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1. FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA DE DESEMPENHO FUNCIONAL    

MATRÍCULA FUNCIONAL:   CPF Nº:   DATA:      

NOME:      

LOTAÇÃO:      

CARGO:   FUNÇÃO:      

PERÍODO DE AVALIAÇÃO:      

FINALIDADE DA AVALIAÇÃO: AVALIAÇÃO FUNCIONAL PERIÓDICA - ANO DE 20___    

Avalie cada um dos itens abaixo de 0,0 (MUITO RUIM) até 10,0 (EXCELENTE) PONTOS 

A: COLUNA A SER PREENCHIDA PELO FUNCIONÁRIO / B: COLUNA A SER PREENCHIDA PELA CHEFIA IMEDIATA A B 

I - ASSIDUIDADE 

1.1 – Cumprimento da Jornada de Trabalho     

1.2 – Jornada é satisfatória     

1.3 – Horário de chegada ao trabalho     

1.5 – Participação em eventos, reuniões, encontros, no âmbito do serviço     

1.6 – Desempenho da Jornada de Trabalho     

II - DISCIPLINA 

2.1 – Procedimento diário do funcionário no desempenho de suas funções     

2.2 – Seriedade e vontade no desempenho e organização do órgão em que trabalha     

2.3 – Conhecimento da estrutura funcional do órgão em que trabalha     

2.4 – Higiene, ombridade, linguagem e disciplina, no desempenho de suas atividades.     

2.5 – Linguagem decente e condizente ao ambiente de trabalho     

2.6 – Atitudes com relação aos colegas de trabalho     

2.7 – Relacionamento com as instruções e normas internas do serviço     

2.8 – Comunicação no exercício de atividade e no local de trabalho     

2.9 – Relacionamento no exercício de atividade e local de trabalho     

III – COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 

3.1 – Qualificação para o exercício da função e cargo contratado     

3.2 – Habilitação para o exercício da função e cargo contratado     

3.3 – Conhecimento da área de atuação e do serviço que desempenha     

3.4 – Participação em cursos de formação de iniciativa do órgão de lotação     

3.5 – Participação em cursos de formação por iniciativa própria     

3.6 – Nível de atualização dentro da área em que trabalha     

3.7 – Dedicação ao trabalho e à atividade que exerce     

3.8 – Criatividade quanto à aplicabilidade dos conhecimentos profissionais     

3.9 – Colaboração com os demais colegas da área de atuação     

IV – PRODUTIVIDADE 

4.1 – Interesse, habilidade e trato com materiais e gêneros de utilidade do órgão de atuação     

4.2 – Noções de economia e racionalidade na utilização do material de consumo destinado ao serviço     

4.3 – É Produtivo?     

4.4 – Apresenta propostas de racionalidade e economia de material     

4.5 – Divulgação pública de ações práticas e da produtividade do órgão em que atua     

4.6 – Valorização do espaço de trabalho e do serviço     
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V – RESPONSABILIDADE 

5.1 – Quanto ao cumprimento das tarefas que são de sua responsabilidade     

5.2 – Utilização racional e prática do material de trabalho     

5.3 – Conhecimento do material de trabalho disponibilizado pelo órgão     

5.4 – Execução de tarefas     

5.5 – Zelo e guarda do material sob sua responsabilidade     

VI – ENGAJAMENTO PROFISSIONAL  

6.1 – Relação Hierárquica     

6.2 – Voluntariado     

6.3 – Conhecimento da documentação e legislação referente ao seu cargo e/ou função de atuação     

6.4 – Comprometimento com o órgão, a estrutura e o serviço que desempenha     

6.5 – Educação     

6.6 - Cordialidade     

TOTALIZAÇÃO DOS PONTOS OBTIDOS:     

MÉDIA DA AVALIAÇÃO (PONTOS OBTIDOS DIVIDIDO POR 40)     

2. DESEMPENHO NO CARGO 
Serão objetos desta avaliação, prevista em legislação, a aptidão e a capacidade do servidor para 
o desempenho do cargo que ocupa, observando os seguintes fatores (0,00 a 10,0): 

Fatores de Desempenho 
Pontuação 

A B 

Assiduidade: avalia a frequência, pontualidade diária no trabalho.     

Disciplina: avalia o comportamento do servidor quanto aos aspectos de observância aos 
regulamentos e orientações do órgão.     

Capacidade de Iniciativa: avalia a capacidade do servidor em tomar providências por conta própria 
dentro de sua competência.     

Produtividade: avalia o rendimento compatível com as condições de trabalho produzido pelo 
servidor e o atendimento aos prazos estabelecidos.     

Responsabilidade: avalia como o servidor assume as tarefas que são propostas, dentro dos prazos 
e condições estabelecidas, a conduta moral e a ética profissional.     

SOMA DA PONTUAÇÃO:     

MÉDIA DA AUTOAVALIAÇÃO FUNCIONAL (SOMA DE TODOS OS ITENS DIVIDIDO POR CINCO)     

 
 
 
 
 
 

3. Este espaço destina-se a sugestões e/ou manifestações que você queira fazer: 
 

 

 
Turvelândia – GO, _____/________/________.  ________________________________ 
        ASSINATURA DO SERVIDOR 
COMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO: _________________________________________ 
     _________________________________________ 
     _________________________________________ 
_________________________________  ________________________________ 

ASSINATURA DO CHEFE IMEDIATO    ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA LOTAÇÃO 

Indicadores de Desempenho Pontuação 

Acima do Esperado >7,9 

Dentro do Esperado 5,0 a 7,9 

Abaixo do Esperado <5,0 
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CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO 
 

REQUERIMENTOS DE PROGRESSÃO VERTICAL – ANO 20____ 

Nº 
PROTOCOLO SERVIDOR 

Nº DATA MATRÍCULA NOME LOTAÇÃO 

1      

2      

3      

 
A Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura Municipal de Turvelândia, em obediência 
às determinações legais e regulamentares certifica que os requerimentos acima listados se 
referem ao Procedimento de Progressão Vertical, a ser concedida a Servidores 
Efetivos/Concursados no Cargo de Servidores Administrativos da Prefeitura Municipal de 
Turvelândia - GO. 
O Artigo 16, da Lei Municipal nº 0010/2017, de 11/04/2017, garante o direito ao 
REQUERIMENTO DA PROGRESSÃO VERTICAL aqui requerida: "(...) poderá ser requerida no 
mês de maio de cada ano, a partir do ano de 2018". 
Cabe-nos assegurar que os requerimentos foram TEMPESTIVOS, quanto ao prazo de autuação 
junto ao serviço de Protocolo, da Prefeitura Municipal de Turvelândia. 
Encaminhem-se os requerimentos, seus anexos para conferência, análise e, sendo de direito, 
expedir-se a Resolução decisória sobre os mesmos, por parte da Comissão Permanente de 
Avaliação da Prefeitura Municipal de Turvelândia; e, caso necessário, notificar o órgão de 
lotação do servidor, para regularizar as pendências e ocorrências apontadas. 

Turvelândia – GO, dd de mmmmmmm de aaaa. 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO 
PRESIDENTE 
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CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO 
 

REQUERIMENTOS DE PROGRESSÃO HORIZONTAL – ANO 20____ 

Nº 
PROTOCOLO SERVIDOR 

Nº DATA MATRÍCULA NOME LOTAÇÃO 

1      

2      

3      

 
A Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura Municipal de Turvelândia, em obediência 
às determinações legais e regulamentares certifica que os requerimentos acima listados se 
referem ao Procedimento de Progressão Horizontal, a ser concedida a Servidores 
Efetivos/Concursados no Cargo de Profissional do Magistério da Prefeitura Municipal de 
Turvelândia - GO. 
O Artigo 16, da Lei Municipal nº 0010/2017, de 11/04/2017, garante o direito ao 
REQUERIMENTO DA PROGRESSÃO VERTICAL aqui requerida: "(...) poderá ser requerida no 
mês de maio de cada ano, a partir do ano de 2018". 
Cabe-nos assegurar que os requerimentos foram TEMPESTIVOS, quanto ao prazo de autuação 
junto ao serviço de Protocolo, da Prefeitura Municipal de Turvelândia. 
Encaminhem-se os requerimentos, seus anexos para conferência, análise e, sendo de direito, 
expedir-se a Resolução decisória sobre os mesmos, por parte da Comissão Permanente de 
Avaliação da Prefeitura Municipal de Turvelândia; e, caso necessário, notificar o órgão de 
lotação do servidor, para regularizar as pendências e ocorrências apontadas. 

Turvelândia – GO, dd de mmmmmmm de aaaa. 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO 
PRESIDENTE 
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