
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 

Estado de São Paulo 
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DECRETO Nº 37/2018 

 

 

 
DISPÕE SOBRE AS NORMAS COMPLEMANTARES DO ESTAGIO 

PROBATÓRIO DOS INTEGRANTES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 

MUNICIPAL DE JUQUITIBA. 

 

Ayres Scorsatto, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de são Paulo no uso de 

suas atribuições legais, e tendo em vista o artigo 41 da Constituição Federal e o 

Decreto Municipal nº:12/2011 de 02 de março de 2011 artigo 5º que dispõe sobre 

o estágio probatório dos integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal. 

 

 

D E C R E T A: 

 

Artigo 1º - Estágio Probatório é o período de 3 (três) anos,  durante os quais o 

funcionário do Quadro do Magistério Publico Municipal de Juquitiba terá a sua 

eficiência avaliada , da qual dependerá sua permanência no serviço municipal, 

considerando:  

 

I – Assiduidade  

II – Dedicação  

III – Disciplina  

IV – Eficiência  

V – Idoneidade moral 

 

Artigo 2º - A avaliação em estágio probatório é obrigatório, como condição para 

continuidade de emprego, e será efetuada mediante Decreto Municipal . 

 

Artigo 3º - Para fins operacionais e regulamento os requisitos assim se definem. 
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I – Assiduidade:Índice de frequência anual do servidor ao trabalho. 

 

II – Dedicação:Zelar para o bom desempenho/rendimento dos alunos e demais 

responsáveis pelo processo de ensino e comprometimento com os objetivos do 

plano de trabalho de acordo com as metas da Secretaria Municipal da Educação. 

 

III – Disciplina: Cumprimento dos horários, entrega de documentos e das 

solicitações feita pela unidade escolar nos prazos estipulados e 

constantes dos calendários. 

 

IV – Eficiência: Apresentação na prática, de cumprimento do Plano de Carreira, 

Regimento Interno, Propostas Curriculares e bom nível de rendimento no exercício 

de suas atribuições bem como, o uso adequado dos materiais pedagógicos 

disponibilizados. 

 

V – Idoneidade moral:Manter relacionamento adequado e respeitar os 

limites profissionais e pessoais. Zelar pelo bom relacionamento no 

trabalho, não tendo advertência ou ocorrências negativas. 

 

Artigo 4º -A comissão será nomeada pela Administração Municipal mediante 

Portaria , a qual será constituído por profissionais da Educação Básica a serem 

indicado pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

I. 1(um) representante da Secretária de Assuntos Jurídicos; 

II. 1(um) representante do Departamento de Recursos Humanos;  

III. 1(um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 

 

§ 1º - A comissão composta por 3 (três) membros deverá ter pelo menos 1 (um) 

membro titular de cargo de provimento efetivo. 

 

Artigo 5º - Compete à Comissão de Avaliação de Estagio Probatório: 

 

I. Elaborar e aprovar o Plano de Trabalho; 
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II. Realizar e orientar todo o processo de avaliação de despenho de estagio 

probatório ou nele intervir em qualquer fase; 

III. Subsidiar e assessorar o integrante do Quadro do MagistérioMunicipal em 

estágio probatório nos assuntos pertinente a sua área de atuação, 

orientando, no que couber acerca do correto desempenho de suas 

atribuições, avaliando seu grau de ajustamento ao exercício do cargo e a 

possível necessidade de ser submetido a programa de capacitação; 

IV. Registrar sistematicamente todas as ocorrências relativas àconduta 

funcional do servidor, lavrada pela Unidade Escolar : 

V. Dar ciência ao servidor avaliado, dos resultados das etapas oficiais, 

conforme determina a legislação; 

VI. Solicitar do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, 

para agendar as perícias médicas, sempre que necessário; 

VII. Analisar e julgar os recursos recebidos, podendo requisitar quaisquer 

documentos e entrevistar o servidor, seus colegas de trabalho,se assim for 

necessário para melhor instrução do processo ou relatório final;  

VIII. Será dada ciência ao empregado em Estagio probatório assegurando 

ampla defesa no prazo de 10 (dez ) dias  

IX. Com base no parecer o Chefe executivo Municipal poderá proceder à 

exoneração ou confirmação do servidor no cargo; 

X. Findo o período de estágio, sem pronunciamento, o servidor se tornará 

estável.  

 

Artigo 6º - O desempenho do Servidor será objeto de 03(três) avaliações oficiais 

no período de 03 (três) anos de estagio probatório, quando serão obrigatoriamente 

preenchidos os anexos constantes deste Decreto. 

 

I. Do primeiro dia de exercício no cargo ao décimomês de efetivo exercício; 

II. Do décimo primeiro ao vigésimo mês de efetivo exercício; 

III. Do vigésimo primeiro ao trigésimo mês de efetivo exercício; 

 

Artigo 7º -O período do estágio probatório será contado a partir do primeiro dia de 

exercício no cargo, fincado suspensa a contagem de tempo e a avaliação nos 

seguintes casos: 

http://www.juquitiba.sp.gov.br/


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 

Estado de São Paulo 
    Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000 – Tel./fax: (11) 46814311 

Site: www.juquitiba.sp.gov.br 
 

I. Faltas Justificadas; 

II. Faltas Injustificadas; 

III. Faltas Médicas; 

IV. Outras Faltas; 

V. Suspensão/prorrogação da contagem por Licenças; 

VI. Suspensão/prorrogação da contagem por Afastamentos; 

VII. Suspensão/prorrogação da contagem por Designação; 

 

Artigo 8º -Fica estabelecido o limite máximo de 100 pontos para cada requisito 

assim distribuídos: 

 

I. Assiduidade, 20 (vinte) pontos. 

II. Dedicação, 20 (vinte) pontos. 

III. Disciplina, 20 (vinte) pontos. 

IV. Eficiência, 20 (vinte) pontos. 

V. Idoneidade moral, 20 (vinte) pontos. 

 

 

Artigo 9º -As Unidades Escolares deverão encaminhar à Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Juquitiba, (ocorrências, relatórios, atestados, licença 

saúde, convocações, avaliações, certificados), dos servidores em estágio 

probatório, à época de cada avaliação de acordo com o artigo 7º. 

 

Artigo 10º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Juquitiba , de posse 

dosdocumentos, deverá convocar a Comissão de Estagio Probatório próximo ao 

período de Avaliação do Servidor.  

 

Artigo 11º - Concluída cada etapa de avaliação, efetuadacom utilização dos 

formulários anexos que integram o presente Decreto,amesma será, datada e 

assinada, por todos os membros da comissão de avaliação e pelo próprio servidor 

avaliado, que concordará ou não com os resultados apresentados.  
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Paragrafo Único – Na hipótese do Servidor não concordar com as conclusões da 

avaliação, manifestará suas razões por escrito e caso sejam necessários 

esclarecimentos, deverá apresentar no prazo de 10 (dez) dias contados da data de 

sua notificação, ao fim do qual, com ou sem esclarecimentos, será o processo 

remetido à Comissão para decisão. 

 

Artigo 12º - Decorridos 30 (trinta) meses do Estágio Probatório, deverá ser 

autuado o Processo de Avaliação de Desempenho, para cada servidor avaliado, 

que terá como parâmetro as atribuições do cargo e os documentos especificados 

no artigo 18º da presente Deliberação.  

 

Artigo 13º - No prazo de 40 (quarenta) dias, contados a partir da data de autuação 

do Processo de Avaliação, a Comissão deverá emitir o Relatório Final da 

Comissão de Avaliação de Desempenho, propondo a confirmação ou exoneração. 

 

§ 1º - Em caso de exoneração será dada ciência ao interessado, imediatamente 

após a propositura, assegurando-lhe o direito à ampla defesa, que poderá ser 

apresentada pessoalmente ou por procurador constituído, no prazo de 10 (dez) 

dias, contados da data da ciência do servidor. 

 

§ 2º - Após apresentação da defesa, a Comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias 

para apreciá-la e elaborar novo relatório conclusivo, ratificando ou retificando o 

relatório anterior. 

 

Artigo 14º -De acordo com os requisitos da avaliação, a pontuação máxima que o 

servidor poderá obter em cada Etapa da Avaliação de Desempenho é de 100 

(cem) pontos, totalizando o máximo de 300(trezentos) pontos nas três Etapas da 

Avaliação. 

 

Artigo 15º - Será considerado inapto e exonerado, o servidor que na somados 

pontos obtidos nas três avaliações, obtiver pontuação inferior a cinquenta por 

cento da pontuação máxima permitida, ou seja, abaixo de 150 (cento e cinquenta) 

pontos. 
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Artigo 16º -O Servidor em estagio probatório será submetido a periciasmédicas 

periódicas, no 10º(décimo), no 20º(vigésimo) e no 30º(trigésimo) mês contados da 

data em que iniciou o exercíciono cargo, cumprindo ao Departamento de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Juquitiba encaminhar para realização dos 

exames, se necessário. 

 

Parágrafo Único –Constatada a ausência ou déficit da capacidade física ou 

mental do servidor, de modo a comprometer o desempenho adequado das funções 

do seu cargo, ou a segurança do trabalho, alunos e profissionais da Unidade 

Escolar o respectivo laudo médico será encaminhado à Comissão de Estágio 

Probatório, que decidirá sobre a exoneração. 

 

Artigo 17º - O Processo de Avaliação de Desempenho terá como parâmetro as 

atribuições do cargo ocupado pelo servidor e, decorridos 30 (trinta) meses do 

Estágio Probatóriodeverá ser formalizado e instruído contendo os documentos 

abaixo especificados: 

 

I. Anexo I – Ficha Funcional do Servidor. 

II. Anexo II – Ficha de Frequência. 

III. Anexo III – Ficha de Avaliação de Desempenho. 

IV. Anexo IV – Relatório de Avaliação de Desempenho ao final de cada Etapa 

do Estagio Probatório. 

V. Anexo V – Relatório Final de Avaliação de Desempenho. 

VI. AnexoVI – Manifestação conclusiva da comissão de Avaliação de 

Desempenho .  

VII. Anexo VII – Ficha de Encaminhamento ao Departamento de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Juquitiba. 

 

§ 1º - O requisito de Assiduidade da Avaliação de Desempenho em Estágio 

Probatório, será avaliada e pontuada na proporção de faltas justificativadas / 

Injustificadas.  

 

a) Nenhuma falta no período avaliado: 20 pontos. 

b) De 1 a 4 faltas justificativa/injustificadas no período avaliado: 15 pontos. 
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c) De 5 a 8 faltas justificativa/injustificadas no período avaliado: 10 pontos. 

d) De 8 a 11 faltas justificativa/injustificadas no período avaliado: 5 pontos.  

e) Acima de 11 faltas justificativa/injustiçadas no período avaliado: 0 pontos. 

 

Artigo 18º - Ao avaliar as faltas, será observado à ocorrência de aplicação de 

Advertência ou Repreensão durante o período de Avaliação de Desempenho em 

Estágio Probatório. 

 

Artigo 19º - A aplicação do disposto nos artigos anteriores não impedea 

possibilidade do integrante do Quadro do Magistério, ser exonerado do cargo, no 

interesse do serviço público, a qualquer momento, mediante processo 

administrativo, assegurando direito de ampla defesa. 

 

Artigo 20º - Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de 

Educação e cultura, ouvida a Comissão de Avaliação de Estagio Probatório. 

 

Artigo 21º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando as 

disposições em contrário expressamente o Decreto nº 060 de 11 de outubro de 

2016. 

 

Prefeitura Municipal de Juquitiba, 14 de Dezembro de 2018 

 

 

AYRES SCORSATTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ALEXANDRE DE SOUSA 
Secretário de Administração 

 
 
 
 

Este Decreto será publicado por afixação no Quadro Mural da Prefeitura Municipal na 
data supra. Registre-se e Cumpra-se. 
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ANEXO I 
 

 

FICHA FUNCIONAL DO PROFESSOR 

 

 

Unidade Escolar: 

                                                         

DADOS PESSOAIS 

 

 

Nome:                                                                   RG: 

 

CPF:                                                          

 

PIS/PASEP:                                              Data de Nascimento: 

 

Endereço: 

         

                                              DADOS FUNCIONAIS 

 

 

Cargo: 

 

Data da Posse:                                                          Início de Exercício: 

Outras Informações: 

  

 

  

 

 

 

 

 

Local e data: ________________________                         
  
Carimbo e Assinatura:________________________ 
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ANEXO II 

 

 

FICHA DE FREQÜÊNCIA 

 

Unidade de Escolar: 

 

Nome:                                                                    RG: 

 

Cargo: 

 

Período de Frequência: de                             a 

 

NÚMERO FALTAS DESCONTÁVEIS E SUSPENSÃO/PRORROGAÇÃO NO PERÍODO 

AVALIADO 

 

 

I – Faltas Justificadas: 

 

II – Faltas Injustificadas: 

 

III – Faltas Médicas: 

 

IV – Outras Faltas: 

 

V – Suspensão/prorrogação da contagem por Licenças: 

 

VI - Suspensão/prorrogação da contagem por Afastamentos: 

 

VII  - Suspensão/prorrogação da contagem por Designação: 

 

TOTAL DE DIAS (BRUTO): 

 

TOTAL DE DIAS (LÍQUIDO): 

 

Documentos Anexados:          (   ) sim          (    ) não 

  
 

Local e data: ________________________                                                  
  
Carimbo e Assinatura:_____________________ 
  
Ciência do interessado:_____________________________ 
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Anexo III 
 

  
  

 
FICHA DE AVALIAÇÃO ESPECIAL 

DE DESEMPENHO 
 

20___ 

Nome: Nº RG: 
 

Cargo: 

Unidade de Escolar: 
  

Tempo no cargo: 
  

Data da avaliação:             

  
 

Assiduidade – 0 a 20 pontos nos termos do parágrafo §1º, do artigo 17º do Decreto nº 

37/2018. 

 

  
 

Os requisitos do Inciso II, III , IV e V do Artigo 3º do Decreto nº 37/2018 seguirão os critérios 

abaixo. 

 

Acima do esperado = 16a20 pontos Atinge parcialmente o esperado =   6 a 10 pontos 

Atinge o esperado = 11a15  pontos Abaixo do esperado = 0 a 5  pontos 

  
  Pontuação 

I - ASSIDUIDADE 

Índice de frequência anual do servidor ao trabalho. 
  

II – DEDICAÇÃO  

Zelar para o bom desempenho/rendimento dos alunos e demais responsáveis pelo 

processo de ensino e comprometimento com os objetivos do plano de trabalho de 

acordo com as metas da Secretaria Municipal da Educação. 

 

III – DISCIPLINA 

Cumprimento dos horários, entrega de documentos e das solicitações feita pela 

unidade escolar nos prazos estipulados e constantes dos calendários. 

  

IV – EFICIÊNCIA 

Apresentação na prática, de cumprimento do Plano de Carreira, Regimento Interno, 

Propostas Curriculares e bom nível de rendimento no exercício de suas atribuições 

bem como, o uso adequado dos materiais pedagógicos disponibilizados. 

 

  

V – IDONEIDADE MORAL 

Manter relacionamento adequado e respeitar os limites profissionais e pessoais. Zelar 

pelo bom relacionamento no trabalho, não tendo advertência.  

 

 

 

Total de Pontos 
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Comentários (opcional) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Local e Data: 
  

  
Ciência do Avaliado: 
  
Membros da Comissão de Avaliação de Desempenho  

 

Nome: Assinatura: 
  
1) 

  

  
2) 

  

  
3) 
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ANEXO IV 

 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AO FINAL DE 

CADA ETAPA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Unidade de Escolar: 

Nome:                                                                RG: 

Cargo: 

Período de Avaliação de:      /     /                a        /      / 

  

Requisitos dos Incisos I ao Vdo Artigo 3º do Decreto nº _______ de 

____de_______de20____ 

Total de Pontos Obtidos: 

Outras Informações: 

  

  

Ações para o aperfeiçoamento do desempenho profissional do servidor 

(se for o caso): 

  

  

  

  

  

  

  
Local e data: 

Ciência do Avaliado: 

Membros da Comissão de Avaliação de Desempenho. 

Nome: Assinatura: 

1)   

2)   

3)   
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ANEXO V 

 
    RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

Unidade de Escolar: 

Nome:                                                                                 RG: 

Cargo: 

Período de Avaliação de:      /     /                a        /      / 

Não havendo registro de faltas descontáveis, o servidor completará o 

período de Estágio Probatório, em        /        / 

Parecer Conclusivo: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Local e Data:_______________________________ 

 
Ciência do Avaliado:   

Membros da Comissão de Avaliação de Desempenho. 

Nome: Assinatura: 

1)   

2)   

3)   
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ANEXO VI 

 
 

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO 

Unidade de Escolar: 

Nome:                                                                             RG: 

Cargo: 

Período de Avaliação de:        /    /              a     /     / 

Parecer Conclusivo: 

  

  

  

  

  

  

Outras Informações: 

  

  

  

  
Local e Data:___________________________________ 
 
 

Ciência do Avaliado: 

 

Membros da Comissão de Desempenho. 

 

Nome: Assinatura: 

1)   

2)   

3)   
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ANEXO VII 

 
 

FICHA DE ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 

 

PROCESSO: 
 

INTERESSADO:                                                                   RG: 

 

ASSUNTO: Avaliação de Estágio Probatório 
 

INFORMAÇÃO Nº _________/________ 

 

Unidade de Escolar: 

 

Cargo: 

 

Posse: ____/____/____                                 Exercício: ____/____/____ 

                                            

Foram juntados aos autos: 

1. Ficha Funcional (fls.    ); 

2. Fichas de Frequência abrangendo o período de ___/___/___ a 

___/___/___(afls.     ); 

3. Fichas de Avaliação de Desempenho (afls.  ); 

4. Relatórios da Comissão de Avaliação de Desempenho ou (fls.      ); 

5. Relatório Final da Comissão de Desempenho ( afls.   ); 

6. Manifestação Conclusiva da Comissão de Desempenho (fls.    );   

À vista da Manifestação Conclusiva da Comissão de Desempenho (fls.  ), 

propomos: 

(   ) a confirmação do servidor no cargo. 

(   ) a exoneração do servidor do cargo. 

          Estando o processo devidamente instruído, encaminhem-se os autos ao 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Juquitiba. 

Local e data: 

Assinatura: 

Ciência do interessado: 
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