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SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
ATO NORMATIVO Nº 729/2012-PGJ, DE 8 DE MARÇO DE 2012 

(PROTOCOLADO Nº 29.046/2012) 
 

Revogado (Sem revogação expressa) – Vide 
Resolução nº 1.035/2017-PGJ, de 25/07/2017. 

 

Altera o Ato Normativo nº 666/2010-PGJ, de 29 
de novembro de 2010, que regulamenta a 
estrutura da Comissão Permanente de Evolução 
Funcional e define os critérios aplicados nos 
processos de estágio probatório, avaliação 
formal de desempenho e na progressão e 
promoção funcional dos servidores das 
Carreiras do Quadro de Pessoal do Ministério 
Público do Estado de São Paulo e dá outras 
providências. 

 O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições legais que lhe confere a 

alínea “d”, do inciso V, do art. 19, da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993,  

CONSIDERANDO a edição da Lei Complementar Estadual nº 1.118, de 1º de junho de 2010, 

que dispõe sobre o Plano de Cargos e das Carreiras dos servidores do Quadro de Pessoal 

do Ministério Público do Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO a experiência resultante da Avaliação Formal de Desempenho referente 

ao 2º Semestre de 2010 – a primeira realizada – e a efetiva implantação da rotina 

administrativa ditada pelo Ato Normativo nº 666/2010-PGJ, de 29 de novembro de 2010; 

CONSIDERANDO, por fim, a proposta da Comissão Permanente de Evolução Funcional – 

CPEF, formulada com fundamento no art. 7º do Ato Normativo nº 666/2010-PGJ,  

RESOLVE editar o seguinte ato:  

Art. 1º. O art. 2º do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, passa a vigorar 

com os §§ 1º e 2º, com a seguinte redação: 

 “§ 1º. Os integrantes da comissão e respectivos suplentes serão livremente designados e 

exonerados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 “§ 2º. A Comissão Permanente de Evolução Funcional – CPEF contará com o apoio 

administrativo necessário à devida consecução das atividades previstas no presente Ato.” 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/1035.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/666compilado.pdf
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Art. 2º. Altera a redação do inc. I e acresce parágrafo único ao art. 6º do Ato Normativo nº 

666/2010, de 29 de novembro de 2010, com a seguinte redação: 

 “I - iniciar o procedimento remetendo ao superior hierárquico imediato do estagiando, na 

época oportuna, as Regras de Pontuação e o Instrumento de Avaliação (Anexo I), o Boletim 

de Avaliação de Desempenho e Autoavaliação (Anexo II) e o formulário de Manifestação 

do Servidor - Impugnação (Anexo III);” 

 (...) 

 “Parágrafo único. A critério da Comissão Permanente de Evolução Funcional – CPEF, a 

documentação mencionada no inciso I poderá ser substituída, total ou parcialmente, por 

formulários informatizados e disponibilizada pela Intranet.” 

Art. 3°. Altera a redação do caput e do § 1º e acresce o § 4º ao art. 8º do Ato Normativo nº 

666/2010, de 29 de novembro de 2010, com a seguinte redação: 

 “Art. 8º. A avaliação de servidor em estágio probatório será efetuada preferencialmente 

por Comitê de Avaliação, composto por membros ou servidores do Ministério Público que 

com ele se relacionem em função da execução de suas atribuições, para emissão de 

apreciação de seu desempenho (técnica “Feedback de 360 graus”).”  

 “§ 1º. O Diretor-Geral designará os integrantes do Comitê de Avaliação, mediante 

indicação do superior hierárquico imediato do estagiando.” 

   (...) 

 “§ 4º. Não sendo possível a formação do Comitê de Avaliação, as providências 

discriminadas no § 3º competirão, exclusivamente, ao superior hierárquico imediato do 

servidor, independentemente da designação a que alude o § 1º.” 

Art. 4°. Os artigos 9º e 10 e os incisos I e II do art. 11 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 

de novembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 9º. A avaliação do servidor em estágio probatório será anual.” 

 “Parágrafo único. A terceira e última etapa de avaliação será reduzida para 6 (seis) 

meses.” 
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 “Art. 10. Ao completar-se cada etapa do estágio probatório, a Comissão Permanente de 

Evolução Funcional – CPEF encaminhará ao superior imediato do servidor os respectivos 

formulários de avaliação, para distribuição e utilização por parte dos integrantes do 

Comitê.” 

 “Parágrafo único. Caberá ao superior imediato do servidor a indicação, quando houver, 

dos demais componentes do Comitê de Avaliação, bem como a responsabilidade pelo 

correto preenchimento dos boletins e sua regular devolução dentro dos prazos 

determinados.” 

 “Art. 11. (...)  

 “I – a frequência diária e as ausências injustificadas ao serviço;” 

 “II – o respeito aos horários de trabalho e o cumprimento dos prazos legais ou determinados 

para a execução de tarefas;” 

Art. 5°. Os arts. 13 e 14 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, passam 

a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 13. Após a atribuição dos conceitos, o servidor em estágio probatório será cientificado 

pelo superior hierárquico dos pontos que lhe foram atribuídos, oportunidade na qual deverá 

preencher os campos do formulário destinados à autoavaliação.” 

 “Parágrafo único. O servidor poderá manifestar sua discordância com o resultado de 

qualquer etapa de sua avaliação mediante impugnação, redigida em formulário próprio e 

dirigido à Comissão Permanente de Evolução Funcional - CPEF, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da data em que tomar ciência dos pontos obtidos.” 

 “Art. 14. Preenchida toda a documentação necessária, o superior hierárquico providenciará 

a imediata remessa dos formulários à Comissão Permanente de Evolução Funcional - 

CPEF.” 

Art. 6°. O caput e o § 2º do art. 17 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 

2010, passam a vigorar com a seguinte redação: 
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 “Art. 17. Homologada a primeira etapa de avaliação, o servidor em estágio probatório que 

apresentar percentual de aproveitamento inferior a 60% (sessenta por cento) será indicado 

para participar do Programa de Recuperação de Desempenho – PRD.” 

 (...) 

 “§ 2º. O superior hierárquico imediato do servidor em estágio probatório será cientificado 

pela Comissão Permanente de Evolução Funcional - CPEF das metas estabelecidas no 

Programa de Recuperação de Desempenho - PRD, devendo observar seu cumprimento 

pelo estagiando nas próximas atribuições de conceitos.”  

Art. 7°. Os arts. 18 e 19 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, passam 

a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 18. O estágio probatório será cumprido, obrigatoriamente, no exercício das atribuições 

próprias do cargo isolado ou de carreira para o qual tenha sido nomeado o servidor no 

Ministério Público, ficando vedado o afastamento do servidor, no período, para prestação 

de serviços junto a outros Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal.” 

 “Art. 19. Na ocorrência de outros afastamentos previstos na Lei Estadual nº 10.261, de 28 

de outubro de 1968, deverão ser observadas, em cada caso, as seguintes regras:” 

 “I – Quando a soma dos dias de afastamento do servidor em estágio probatório for inferior 

a 50% (cinquenta por cento) do período, o mesmo será avaliado normalmente;” 

 

 “II – Quando a soma dos dias de afastamento do servidor em estágio probatório for superior 

a 50% (cinquenta por cento) e inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de dias da 

etapa de avaliação, serão repetidos os conceitos atribuídos na etapa imediatamente 

anterior, salvo se essa situação ocorrer no decurso da primeira etapa de avaliação, quando, 

então, serão atribuídos ao estagiando 3 (três) pontos em todos os quesitos.” 

 “III – Se a soma dos dias de afastamento do servidor em estágio probatório for igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total do período da etapa de avaliação, não 

será expedido o Boletim de Avaliação de Desempenho.” 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/666compilado.pdf
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 “Parágrafo único. Na hipótese prevista no presente artigo, para aferição do percentual a 

que se referem os arts. 17 e 20 deste Ato, serão consideradas, apenas, as etapas que 

possibilitarem a expedição do respectivo Boletim de Avaliação de Desempenho.” 

Art. 8°. O caput do art. 20 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 20. Ao final das 3 (três) etapas de avaliação do estágio probatório, o Diretor-Geral, 

com base no relatório circunstanciado emitido pela Comissão Permanente de Evolução 

Funcional – CPEF considerará, no prazo de 10 (dez) dias, apto para o exercício do cargo 

efetivo do Quadro de Pessoal do Ministério Público do Estado de São Paulo, o servidor 

que alcançar aproveitamento igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do total de 

pontos possíveis de serem alcançados.” 

Art. 9°. Altera a redação do inc. I e acresce parágrafo único ao art. 24 do Ato Normativo nº 

666/2010, de 29 de novembro de 2010, com a seguinte redação: 

 “I - iniciar o procedimento remetendo ao superior hierárquico imediato do avaliando, na 

época oportuna, as Regras de Pontuação e o Instrumento de Avaliação (Anexo IV), o 

Boletim de Avaliação de Desempenho e Autoavaliação (Anexo V) e o formulário de 

Manifestação do Servidor - Impugnação (Anexo VI);” 

 (...) 

 “Parágrafo único. A critério da Comissão Permanente de Evolução Funcional – CPEF, a 

documentação mencionada no inciso I poderá ser substituída, total ou parcialmente, por 

formulários informatizados e disponibilizada pela Intranet.” 

Art. 10. Os §§ 1º e § 2º do art. 26 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 “§ 1º. Compete aos integrantes do Comitê:” 

 “I – atribuir conceitos ao desempenho do servidor;” 

 “II – colaborar na criação e manutenção das condições necessárias à execução das 

atividades laborativas do servidor;” 
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 “III – executar as tarefas discriminadas nos incisos II a IV do § 3º do art. 8º.”  

 “§ 2º. Não sendo possível a formação do Comitê de Avaliação, as providências 

discriminadas no parágrafo anterior competirão, exclusivamente, ao superior hierárquico 

imediato do servidor, independentemente de qualquer designação.” 

Art. 11. Os arts. 27 e 28 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, passam 

a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 27. A avaliação do desempenho será anual.” 

 “Art. 28. No início de cada ano, a Comissão Permanente de Evolução Funcional - CPEF 

encaminhará ao superior imediato do servidor os formulários referentes àquela etapa de 

avaliação, para distribuição e utilização pelo Comitê de Avaliação.” 

 “Parágrafo único. Caberá ao superior imediato do servidor a indicação, quando houver, 

dos demais componentes do Comitê de Avaliação, bem como a responsabilidade pelo 

correto preenchimento dos formulários e sua regular devolução dentro dos prazos 

determinados.” 

Art. 12. O § 2º do art. 29 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 “§ 2º. Homologadas 2 (duas) etapas consecutivas de avaliação com aproveitamento 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos possíveis, o servidor deverá ser 

indicado para o Programa de Recuperação de Desempenho – PRD, observando-se o 

disposto no art. 17 e parágrafos deste Ato.” 

Art. 13. O art. 31 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 “Art. 31. A avaliação do desempenho do servidor afastado do exercício de suas atribuições 

em decorrência das demais situações previstas na Lei Estadual nº 10.261, de 28 de outubro 

de 1968, obedecerá às seguintes regras:”  
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 “I - quando a soma dos afastamentos, no período, for inferior a 50% (cinquenta por cento) 

do total de dias da etapa, a avaliação de desempenho processar-se-á nos moldes 

estabelecidos no Capítulo III deste Título;” 

 “II - quando a soma dos dias de afastamento do servidor for superior a 50% (cinquenta por 

cento) e inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de dias da etapa de avaliação, 

serão repetidos os conceitos atribuídos na etapa imediatamente anterior, salvo se essa 

situação ocorrer no decurso da primeira avaliação formal, quando, então, serão atribuídos 

ao avaliando 3 (três) pontos em todos os quesitos.” 

 “III - se a soma dos dias de afastamento do servidor for igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) do total do período da etapa de avaliação, não será expedido o Boletim de 

Avaliação de Desempenho.” 

 “Parágrafo único. Na hipótese prevista no presente artigo, para aferição do 

aproveitamento necessário à participação nos processos de progressão e promoção 

funcional, serão consideradas, apenas, as etapas que possibilitarem a expedição do 

respectivo Boletim de Avaliação de Desempenho.” 

Art. 14. O caput e o § 1º do art. 40 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 

2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 40. De posse da documentação referida no artigo anterior e, após aferição do 

aproveitamento individual da avaliação de desempenho, a Comissão Permanente de 

Evolução Funcional - CPEF fará publicar no Diário Oficial a relação dos servidores aptos à 

progressão por antiguidade.” 

 “§ 1º. Da relação a que se refere o “caput” deste artigo, caberá impugnação dirigida à 

Comissão Permanente de Evolução Funcional – CPEF, devendo esta ser protocolizada no 

prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação”   

Art. 15. O caput e o § 1º do art. 44 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 

2010, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 44. De posse da documentação referida no artigo anterior e, após aferição do 

aproveitamento individual da avaliação de desempenho, a Comissão Permanente de 
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Evolução Funcional - CPEF fará publicar no Diário Oficial, a relação dos servidores aptos 

à progressão por merecimento.”   

 “§ 1º. Da relação a que se refere o “caput” deste artigo caberá impugnação dirigida à 

Comissão Permanente de Evolução Funcional - CPEF e protocolizada no prazo de 10 (dez) 

dias contados da data da publicação, que observará o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 40 

deste Ato.” 

Art. 16. O inc. II do art. 46 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 “II - possuir, em seus assentamentos funcionais, pelo menos 1 (um) certificado de 

aproveitamento em curso de aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação 

oferecido, recomendado ou aceito como tal pela Comissão Permanente de Evolução 

Funcional – CPEF, realizado no intervalo de tempo compreendido entre a última 

movimentação na carreira e a data base do processo.”  

Art. 17. O inc. II do art. 48 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 “II - possuir, em seus assentamentos funcionais, pelo menos 2 (dois) certificados de 

aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento, ações ou programas de capacitação 

oferecidos, recomendados ou aceitos como tal pela Comissão Permanente de Evolução 

Funcional – CPEF, realizados no intervalo de tempo compreendido entre a última 

movimentação na carreira e a data base do processo.” 

Art. 18. A alínea b do inc. I do art. 53 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 

2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “b) servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo, inclusive ocupantes de cargos 

de provimento em comissão de direção, assessoria ou assistência técnica, quando forem 

detentores de conhecimentos específicos e com experiência no tema a ser abordado no 

evento;”  

Art. 19. O art. 65 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
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 “Art. 65. Para efeito da promoção funcional, os servidores poderão aproveitar, observadas 

as exigências deste Ato e a critério da Comissão Permanente de Evolução Funcional - 

CPEF, a conclusão de cursos:” 

 “I – realizados pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, destinados à qualificação e capacitação 

profissional;” 

 “II – de pós-graduação relativos a assuntos inerentes às suas atribuições, desde que 

ministrados em instituições de ensino oficiais ou reconhecidas, nacionais ou estrangeiras.” 

Art. 20. Ficam alterados os Anexos I, II, III, IV, V e VI a que se referem os arts. 6º e 24 do Ato 

Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, na conformidade com o disposto no 

presente Ato. 

Art. 21. Para fins de regularização dos processos de estágio probatório que se encontrem em 

andamento na data de vigência do presente Ato, a Comissão Permanente de Evolução 

Funcional – CPEF deverá adotar os seguintes procedimentos: 

I – Nos casos em que ainda não tenha sido homologada nenhuma etapa semestral de estágio 

probatório, as avaliações dar-se-ão anualmente, sempre tendo como base a data de início de 

exercício do servidor; 

II – Na hipótese de já haverem sido homologadas etapas semestrais de estágio probatório, 

estas serão consideradas para efeito da apuração do aproveitamento do percentual previsto 

no art. 17 do presente Ato e a periodicidade das etapas futuras passa a ser anual, tomando-

se por base a data final da última avaliação semestral homologada; 

III – Nos casos de estagiandos que possuam ao menos uma etapa já homologada e ainda 

não tenham completado o período semestral correspondente à próxima avaliação, a etapa ou 

estapas homologadas serão consideradas para efeito da apuração do aproveitamento do 

percentual previsto nos arts. 17 e 20 do Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 

2010, e a periodicidade das etapas futuras passa a ser anual, tomando-se por base a data 

final do período relativo à última avaliação semestral homologada; 

IV – Nas situações de estagiandos que possuam ao menos uma etapa já homologada e já 

tenham completado o período semestral correspondente à próxima avaliação, a etapa ou 
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etapas homologadas serão consideradas para efeito da apuração do aproveitamento do 

percentual previsto nos arts. 17 e 20 Ato Normativo nº 666/2010, de 29 de novembro de 2010, 

e deverá ser homologada a última etapa semestral, considerando-se a periodicidade anual 

para a próxima ou próximas etapas de avaliação. 

Art. 22. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º 

de abril de 2012, revogadas as disposições em contrário. 

 

São Paulo, 8 de março de 2012.  

 

 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 
Procurador-Geral de Justiça 
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ANEXO I 

 

a que se refere o art. 6º do Ato (N) nº 666/2010-PGJ, de 29 de novembro de 2010, 

alterado pelo Resolução nº 729/2012-PGJ, de 8 de março de 2012. 

 

REGRAS DE PONTUAÇÃO – ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Não atendeu às expectativas 1 ponto 

Atendeu parcialmente às expectativas 2 pontos 

Atendeu às expectativas 3 pontos 

Superou as expectativas 4 pontos 

 
ITENS DE AVALIAÇÃO 
 

Assiduidade: consistente na apuração da qualidade do servidor de ser assíduo, 
mediante verificação da sua frequência diária em relação às ausências ao serviço sem 
causa justificada; 
 
Pontualidade: referente ao respeito aos horários de trabalho (ausência de atrasos), 
bem como no cumprimento dos prazos legais ou determinados para a execução de 
tarefas; 
 
Aptidão: apuração da habilidade de aprender e dominar novas técnicas e práticas do 
trabalho, bem como da de reconhecer, absorver e aplicar novos conhecimentos 
visando à melhoria de suas condições laborativas; 
 
Disciplina: verificação do exercício da função pública relativamente à ordem, ao 
respeito às leis e normas vigentes, ao cumprimento das determinações superiores e 
aos deveres de cidadão e servidor público; 
 
Capacidade: relativo à qualidade demonstrada pelo servidor no desempenho de suas 
atribuições, na tomada de decisões relativas às questões do serviço, no grau de 
iniciativa para sugerir e implementar aperfeiçoamentos na rotina diária e na realização 
de tarefas sem supervisão direta, bem como na avaliação dos resultados obtidos, 
sejam eles positivos ou negativos; 
 
Eficiência: avaliação dos resultados apresentados pelo servidor no desenvolvimento 
de suas atividades, sob aspectos quantitativos e qualitativos, de acordo com as 
características próprias dos serviços de cada setor. 
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ANEXO II 
a que se refere o art. 6º do Ato (N) nº 666/2010-PGJ, de 29 de novembro de 2010, 

alterado pelo Resolução nº 729/2012-PGJ, de 8 de março de 2012. 
 
ESTÁGIO PROBATÓRIO 
BOLETIM  DE   AVALIAÇÃO  DE DESEMPENHO E AUTOAVALIAÇÃO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR AVALIADO 

 

Nome do servidor: 

Matrícula: 

Cargo: 

Unidade de Lotação: 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Etapa de avaliação:   Período de:  /     /             a      /     /           . 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS AVALIADORES 

3.1:             

3.2:             

3.3:             

 

4. ATRIBUIÇÃO DE CONCEITOS 

                   AVALIADOR 1            AVALIADOR 2            AVALIADOR 3         AUTOAVALIAÇÃO 

4.1 – Assiduidade Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:                   Pontuação:                   

4.2 – Pontualidade Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  

4.3 – Aptidão Pontuação: Pontuação: Pontuação: Pontuação: 

4.4 – Disciplina  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  

4.5 – Capacidade Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  

4.6 – Eficiência  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  

      RUBRICA:              RUBRICA:                     RUBRICA:            RUBRICA: 

   

5. JUSTIFICATIVAS (sendo necessário, utilize o verso do presente formulário) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Local/Data:             
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ANEXO III 

a que se refere o art. 6º do Ato (N) nº 666/2010-PGJ, de 29 de novembro de 2010, 

alterado pelo Resolução nº 729/2012-PGJ, de 8 de março de 2012. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DO  SERVIDOR – IMPUGNAÇÃO - ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR AVALIADO 

 

Nome do servidor:  

Matrícula:  

Cargo:  

Unidade de Lotação:  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Etapa de avaliação:      

Período de:       /     /             a        /     /           . 

 

3. MANIFESTAÇÃO (sendo necessário, utilize o verso do presente formulário) 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Evolução Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local/Data:             

Assinatura:             
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ANEXO IV 

 

a que se refere o art. 24 do Ato (N) nº 666/2010-PGJ, de 29 de novembro de 2010, 

alterado pelo Resolução nº 729/2012-PGJ, de 8 de março de 2012. 

 

REGRAS DE PONTUAÇÃO –  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO 

  

AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Não atendeu às expectativas 1 ponto 

Atendeu parcialmente às expectativas 2 pontos 

Atendeu às expectativas 3 pontos 

Superou as expectativas 4 pontos 

 

ITENS DE AVALIAÇÃO 

 
Assiduidade: consistente na apuração da qualidade do servidor de ser assíduo, 
mediante verificação da sua frequência diária em relação às ausências ao serviço sem 
causa justificada; 
 
Pontualidade: referente ao respeito aos horários de trabalho (ausência de atrasos), 
bem como no cumprimento dos prazos legais ou determinados para a execução de 
tarefas; 
 
Aptidão: apuração da habilidade de aprender e dominar novas técnicas e práticas do 
trabalho, bem como da de reconhecer, absorver e aplicar novos conhecimentos 
visando à melhoria de suas condições laborativas; 
 
Disciplina: verificação do exercício da função pública relativamente à ordem, ao 
respeito às leis e normas vigentes, ao cumprimento das determinações superiores e 
aos deveres de cidadão e servidor público; 
 
Capacidade: relativo à qualidade demonstrada pelo servidor no desempenho de suas 
atribuições, na tomada de decisões relativas às questões do serviço, no grau de 
iniciativa para sugerir e implementar aperfeiçoamentos na rotina diária e na realização 
de tarefas sem supervisão direta, bem como na avaliação dos resultados obtidos, 
sejam eles positivos ou negativos; 
 
Eficiência: avaliação dos resultados apresentados pelo servidor no desenvolvimento 
de suas atividades, sob aspectos quantitativos e qualitativos, de acordo com as 
características próprias dos serviços de cada setor. 
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ANEXO V 

a que se refere o art. 24 do Ato (N) nº 666/2010-PGJ, de 29 de novembro de 2010, 

alterado pelo Resolução nº 729/2012-PGJ, de 8 de março de 2012. 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E AUTOVALIAÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR AVALIADO 

Nome do servidor: 

Matrícula: 

Cargo: 

Unidade de Lotação: 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Etapa de avaliação:   Período de: __/     /      a      /     /__. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS AVALIADORES 
3.1:             
3.2:             
3.3:             

 

4. ATRIBUIÇÃO DE CONCEITOS 

                 AVALIADOR 1            AVALIADOR 2            AVALIADOR 3         AUTOAVALIAÇÃO 

4.1 – Assiduidade Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:                   Pontuação:                   

4.2 – Pontualidade Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  

4.3 – Aptidão Pontuação: Pontuação: Pontuação: Pontuação: 

4.4 – Disciplina  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  

4.5 – Capacidade Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  

4.6 – Eficiência  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  Pontuação:  

      RUBRICA:             RUBRICA:                    RUBRICA:           RUBRICA: 

 
5. JUSTIFICATIVAS (sendo necessário, utilize o verso do presente formulário) 
 

 

 

 

 

 

 
 
Local/Data:             
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ANEXO VI 

 

a que se refere o art. 24 do Ato (N) nº 666/2010-PGJ, de 29 de novembro de 2010, 

alterado pelo Resolução nº 729/2012-PGJ, de 8 de março de 2012. 

 

MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR – IMPUGNAÇÃO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR AVALIADO 

 

Nome do servidor:  

Matrícula:  

Cargo:  

Unidade de Lotação:  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

Etapa de avaliação:      

Período de:       /     /            a        /     /____. 

 

3. MANIFESTAÇÃO (sendo necessário, utilize o verso do presente formulário) 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Evolução Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local/Data:             

Assinatura:             

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.122, n.49, p.58-59, de 14 de março de 2012. 
Retificado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.122, n.55, p.38-42, de 22 de março de 2012  


