
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 10 DE SETEMBRO DE 2004.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL , no uso de suas atribuições legais e
considerando o contido no processo nº 23104.007643/2004 -53, resolve, ad
referendum:

Art. 1º Aprovar as Normas de Estágio Probatório dos servidores da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nos termos da legislação vigente,
que fazem parte integrante desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publ icação, revogadas a
Resolução nº 46, de 29 de julho de 1996 e demais disposições em contrário.

                                                                                           Manoel Catarino Paes
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ANEXO A RESOLUÇÂO Nº 19/2004-CD

NORMAS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Título I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º Considera-se como Estágio Probatório as atividades de orientação,
acompanhamento e avaliação das aptidões e ca pacidades do servidor para o
desempenho do conjunto das atribuições e responsabilidades do cargo público.

Parágrafo único - Para efeito destas normas, servidor é a pessoa legalmente
nomeada para o cargo público de provimento em caráter efetivo.

Título II

Dos Objetivos

Art. 2º  O Estágio Probatório tem os seguintes objetivos:
I - orientar e instrumentalizar o servidor para o desempenho do conjunto de
atribuições e responsabilidades a ele cometidas na estrutura organizacional da
Universidade;
II - acompanhar o processo de ajustamento do servidor na unidade de lotação;
III - detectar as potencialidades e as limitações do servidor na execução das
atividades do cargo;
IV - propiciar fornecimento de dados para a implantação de programas de
correção de falhas, treinamentos e desenvolvimento funcional e pessoal; e
V - propiciar a coleta de dados e informações que indiquem a possibilidade ou
necessidade de:
remoção do servidor, no curso de estágio, para outra unidade;
inclusão em programas de reciclagem, atualiza ção, aperfeiçoamento e, uma vez
efetivado, de pós-graduação;
aferição e avaliação conclusiva da aptidão e capacidade para desempenho do
cargo, objeto de Processo específico regularmente constituído quando da entrada
em exercício, de instrução contínua conf orme estabelecido nestas normas.
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Título III

Da Obrigatoriedade

Art. 3º O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo será
obrigatoriamente submetido ao Estágio Probatório objeto destas normas.

§ 1º Competirá a Gerência de Recursos Humanos fo rmalizar, quando da entrada
em exercício, Processo específico de Estágio Probatório para cada servidor,
instruindo-o, de imediato, com toda documentação que deu origem a nomeação,
documentos pessoais e outros que julgar conveniente.

§ 2º Deverão ser juntadas ao Processo de que trata o § 1º cópias de todos os atos
inerentes às atividades funcionais do servidor no decorrer do Estágio Probatório,
bem como os originais das Avaliações periodicamente realizadas com pareceres
correspondentes e o Relatório Conclus ivo, para homologação pelo Reitor.

§ 3º O resultado final do Estágio Probatório será aproveitado como elemento
integrante de categorias avaliativas do Sistema de Avaliação de Desempenho
Acadêmico dos Servidores Docentes.

§ 4º O resultado final do Estágio  Probatório será aproveitado para concessão da
Progressão Funcional por Mérito, ao servidor efetivado.

Título IV

Do Procedimento

Art. 4º As atividades do Estágio Probatório iniciarão no momento em que o
servidor entrar em exercício, constatado mediante  comunicação interna da chefia
imediata à Gerência de Recursos Humanos, observando o disposto nos §§ 1º e 2º
do Artigo 3º.

Art. 5º  Competirá a chefia imediata, juntamente com a Divisão de
Acompanhamento Docente/CAA/PREG e/ou Divisão de Recrutamento,
Desenvolvimento e Avaliação/GRH/PRAD, propiciar ao servidor treinamento
introdutório, em que constará as diretrizes institucionais, a descrição detalhada
das atribuições inerentes ao cargo que irá exercer, bem como:
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I - orientações para o bom desempenho das at ribuições;
II - os direitos e deveres legais e regulamentares do servidor; e
III - orientações sobre o que é o Estágio Probatório, suas implicações e a
indicação dos promotores do processo de avaliação.

Art. 6º São promotores do processo de avaliação:
I - as chefias imediatas, responsáveis diretamente pela unidade em que o servidor
técnico administrativo avaliado estiver lotado;
II - Chefe de Departamento e Coordenador de Curso, com os respectivos
Conselhos de Departamentos e Colegiados de Curso, quando s e tratar de
avaliação de servidor docente; e
III - Divisão de Recrutamento, Desenvolvimento e Avaliação/GRH/PRAD e Divisão
de Acompanhamento Docente/CAA/PREG, como responsáveis pelo
acompanhamento e apoio tanto para os avaliadores quanto para os avaliados.

Art. 7º As avaliações de desempenho serão realizadas observadas as seguintes
etapas:
I - a primeira, relativa ao período compreendido entre o 1º (primeiro) e o 12º
(décimo segundo) mês de atividades do servidor;
II - a segunda, relativa ao período compre endido entre o 13º (décimo terceiro) e o
24º (vigésimo quarto) mês de atividades do servidor; e
III - a terceira, relativa ao período compreendido entre o 25º (vigésimo quinto) e o
32º (trigésimo segundo) mês de atividades do servidor.

Parágrafo único - No prazo de trinta dias da realização da terceira etapa deverá
ser elaborado e acostado ao Processo o Relatório conclusivo para homologação
pelo Reitor.

Art. 8º No procedimento de avaliação do servidor em Estágio Probatório serão
adotados dois instrumentos de medida (anexos):
I - o Formulário I, destinado a Avaliação de Desempenho de Servidores Docentes
e Técnicos Administrativos;
II - o Formulário II, destinado a Avaliação de Desempenho de Servidores
Docentes.

Art. 9º Para cada etapa de avaliação, a Divis ão de Recrutamento,
Desenvolvimento e Avaliação/GRH/PRAD encaminhará aos avaliadores os
Formulários correspondentes, competindo -lhes o preenchimento e devolução até
15 (quinze) dias do encerramento respectivo.
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Art. 10. A avaliação do servidor do quadro té cnico administrativo, através do
Formulário I, será de responsabilidade da Chefia Imediata.

Art. 11. A avaliação do servidor docente far -se-á mediante o preenchimento dos
Formulários I e II.

§ 1º O preenchimento do Formulário I será de responsabilidade d o Conselho de
Departamento mediante proposição do Chefe de Departamento.

§ 2º O preenchimento do Formulário II será de responsabilidade do Colegiado de
Curso mediante proposição do Coordenador de Curso.

§ 3º Quando o servidor docente participar de mais d e um curso, a avaliação,
através do Formulário II, será feita pelo Colegiado do Curso onde o servidor atuou
em maior proporção, no período de avaliação considerado.

Art. 12. A Divisão de Recrutamento, Desenvolvimento e Avaliação/GRH/PRAD
fará a consolidação dos resultados existentes, procederá o cálculo do resultado
final, e elaborará o Relatório Final, do qual o servidor será cientificado para efeito
de recurso.

Art. 13. Decorrido o prazo recursal, saneado e julgado eventual recurso, a Divisão
de Recrutamento, Desenvolvimento e Avaliação submeterá o Processo à
homologação do Reitor, observando o disposto no § 2º do Art. 20 da Lei nº
8.112/90.

Título V

Da Ficha de Avaliação

Art. 14. A aptidão e capacidade para desempenho do cargo serão avaliadas, no
decorrer do Estágio Probatório, observados os seguintes fatores:
I - assiduidade;
II - disciplina;
III - produtividade;
IV - responsabilidade; e
V - capacidade de iniciativa.

Título VI
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Da Pontuação

Art. 15. A pontuação de cada um dos cinco fatores, const antes dos Formulários I e
II, será o resultado da média aritmética dos pontos atribuídos pelo avaliador ao
desempenho obtido pelo servidor em cada um dos correspondentes sub -fatores,
observando-se a escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

Art. 16. O resultado de cada uma das formas de avaliação do servidor docente
será expresso por notas, sendo uma referente ao Formulário I e outra referente ao
Formulário II.

Art. 17. Para obtenção dos resultados finais da avaliação do servidor docente será
observado o seguinte procedimento:
I - calcula-se, inicialmente, a média aritmética entre as notas do Formulário I,
referente às três etapas de avaliação; e
II -  calcula-se, posteriormente, a média aritmética entre as notas do Formulário II,
referentes às três etapas de avaliação.

Título VII

Do Critério de Aprovação

Art. 18. Será considerado aprovado no Estágio Probatório, o servidor técnico
administrativo que alcançar no mínimo 6,0 (seis) na pontuação final, resultante da
média aritmética dos resultados consignados nas  três etapas das avaliações.

Art. 19. Será considerado aprovado no Estágio Probatório, o servidor docente que
alcançar, separadamente, tanto na média aritmética auferida no item I, quanto na
média aritmética auferida no item II, ambos do artigo 17, no mín imo 6,0 (seis).

Título VIII

Das Competências

Art. 20. Compete à Divisão de Recrutamento, Desenvolvimento e
Avaliação/GRH/PRAD:
I - elaborar manual de orientação do Estágio Probatório para avaliandos e
avaliados;
II - orientar e executar o previsto nos incisos do artigo 5º;
III - orientar avaliadores e coordenar o processo de avaliação;
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IV - acompanhar e manter atualizadas as informações dos servidores em Estágio
Probatório;
V - subsidiar servidores e chefias envolvidas visando a solução dos problemas
detectados e melhor utilização das potencialidades identificadas; e
VI - formalizar o Processo correspondente na forma e época referida no § 1º do
art. 3º.

Art. 21. Compete à Divisão de Acompanhamento Docente/CAA/PREG:
I - orientar avaliadores do Estágio Pr obatório de pessoal do quadro docente; e
II - orientar servidores docentes em Estágio Probatório quanto ao bom
desempenho das atribuições do cargo.

Art. 22. Compete à chefia imediata do servidor avaliado:
I - orientar os avaliados para o bom desempenho da s atribuições do cargo; e
II - preencher os formulários e demais instrumentos pertinentes.

Art. 23. Compete ao Coordenador de Curso:
I - orientar os avaliados para o bom desempenho de suas funções; e
II - preencher os instrumentos pertinentes.

Parágrafo único - As atribuições e competência do Conselho de Departamento e
do Colegiado de Curso são as fixadas nestas normas.

Título IX

Dos Recursos

Art. 24. O servidor técnico administrativo ou docente poderá interpor recurso ao
Gerente de Recursos Humanos n o prazo de 10 (dez) dias úteis da ciência dos
resultados de cada etapa, que o julgará no prazo de 15 (quinze) dias, ouvindo
previamente o Conselho de Centro correspondente, se o recorrente for docente.

Art. 25. Do resultado final do Estágio Probatório, ca berá recurso ao Pró-Reitor de
Administração no prazo de 10 (dez) dias úteis da ciência, que ouvirá previamente
a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, se o recorrente for docente.

Art. 26. O Reitor submeterá o Processo, cujo Relatório Final concluir pela
reprovação do servidor, a análise da CPPTA ou CPPD, se técnico ou docente
respectivamente, que emitirá parecer no prazo de 10 (dez) dias.



Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Titulo X

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 27. O servidor que tenha cumprido o período de Estágio Probató rio segundo
às Normas anteriores, e que já tenha acostado em seu processo o relatório
conclusivo com a respectiva homologação do Reitor, deverá ter mantido tal ato
não estando sujeitos aos efeitos das Normas ora vigentes.

Art. 28. O contido nesta Norma se  aplica ao servidor que encontra -se em período
de Estágio Probatório, tendo ou não sido parcialmente avaliado (etapa I e/ou etapa
II), devendo o mesmo ser adequado às novas regras para o cumprimento do prazo
de 3 (três) anos de período avaliativo.

Art. 30. Independe do período avaliativo para demissão de servidor que cometer
falta disciplinar tipificada como cominadora dessa penalidade, apurada em
Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 31. Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor.

(Publicado no BS/UFMS N. 3439, de 23 de setembro de 2004)


