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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades relacionadas às avaliações realizadas durante o estágio 

probatório no IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

 Diretorias; 

 Secretaria Geral; 

 Protocolo; 

 Arquivo; 

 Servidores em geral; 

 Secretaria Municipal de Administração. 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/ 05/ 2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 Decreto Nº 2836, de 04/12/2014 - Regulamenta a Avaliação Especial de Desempenho dos 

servidores em Estágio Probatório e dá outras providências. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

Estágio Probatório: Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo 

ficará sujeito a Estágio Probatório por um período de três anos, durante o qual sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliação, para fins de aquisição da Estabilidade, prevista no art. 41, da 

Constituição Federal.  

  

 

4.2 Siglas 

 

 GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo; 

 SECGER – Secretaria Geral; 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração. 
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5.  DETALHAMENTO 

5.1. A execução do processo de Estágio Probatório deverá seguir as diretrizes estabelecidas 

abaixo: 

Atividade Descrição da atividade 

1. Orientar o chefe 

imediato quanto à 

obrigação da 

avaliação 

 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá orientar o chefe 

imediato quanto à obrigação do preenchimento da avaliação do estágio probatório no 

sistema COMPLETE. 

A Avaliação do Estágio Probatório é realizada no Sistema COMPLETE durante o período 

de 03 anos, apenas para os novos servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo. A primeira avaliação é realizada após 03 meses da data de admissão do 

servidor. 

2. Solicitar à SEMAD 

a liberação de acesso 

ao chefe imediato no 

Sistema COMPLETE 

para proceder a 

avaliação. 

No período que antecede a primeira avaliação, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá solicitar à SECGER, através de memorando, 

que encaminhe oficio à SEMAD, solicitando liberação de acesso junto ao Sistema 

COMPLETE para o chefe imediato que irá  proceder a avaliação. 

A Avaliação Qualitativa Trimestral será realizada pela chefia imediata com anuência da 

chefia mediata,.  

3. Preencher no 

Sistema COMPLETE 

a Avaliação do 

Estágio Probatório e o 

Plano de Trabalho 

Após liberação do acesso, o responsável pela área deverá providenciar no sistema  

COMPLETE a inclusão de "Manutenção Plano de Trabalho" e "Manutenção das 

Avaliações".  

A "Manutenção das Avaliações" será realizada trimestralmente no sistema e consolidada 

a cada 06 (seis) meses. 

4. Solicitar abertura 

de processo ao 

protocolo via 

memorando 

sugerindo 

encaminhamento à 

Gerência em que o 

servidor está lotado 

Após seis meses da data de admissão do servidor, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá solicitar ao protocolo, via memorando, a abertura 

processo com sugestão de  encaminhamento à Gerência em que o servidor está lotado. 

5. Abrir processo e 

encaminhar à 

Gerência que o 

servidor está lotado 

O protocolo deverá abrir o processo e encaminhar à Gerência que o servidor está 

lotado. 

6.  Receber o 

processo e  responder 

a ficha de Avaliação 

Ao receber o processo, o responsável pela área deverá providenciar no sistema  

COMPLETE a inclusão da "Manutenção das Avaliações" referente ao sexto mês de 

efetivo exercício. 
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Qualitativa Trimestral 

no Sistema 

COMPLETE. 

A partir da data da Posse, os resultados apurados deverão ser impressos e anexados ao 

processo nos seguintes períodos avaliativos: no sexto mês; décimo segundo mês; 

décimo oitavo mês;   vigésimo quarto mês  e  no trigésimo mês de efetivo exercício. 

NOTA: Os últimos seis meses do Estágio Probatório serão destinados ao registro e 

apuração final dos resultados das avaliações semestrais. 

7. Imprimir o resultado 

do semestre e 

assinar. Coletar 

assinatura do servidor 

e encaminhar via 

despacho ao Diretor 

O responsável pela área deverá imprimir a “Manutenção Plano de Trabalho" e a 

"Homologação  da Avaliação Semestral", onde consta o resultado do semestre,   assinar, 

coletar assinatura do servidor e encaminhar, via despacho,  ao  Diretor responsável pela 

área para anuência. 

 

NOTA: A ficha de Avaliação Qualitativa Trimestral é preenchida a cada 3 meses e 

impressa somente de 06 em 06 meses. 

8. Assinar a ficha de 

Avaliação e 

encaminhar com o 

processo à GERPES 

A Diretoria responsável pela área deverá assinar os documentos impressos constante 

no Processo e encaminhar à GERGES. 

9. Arquivar o 

processo no dossiê 

do servidor 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá manter o processo 

arquivado no dossiê do servidor e repetir o procedimento de encaminhar o mesmo 

processo à Gerência em que o servidor está lotado a cada 06 meses para nova 

avaliação, ate o findar do período estabelecido em Lei. 

10. Encaminhar o 

processo via 

despacho à Gerência 

em que o servidor 

está lotado para 

realização da 

avaliação 

A cada 06 meses, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá dar 

novo andamento no processo para nova avaliação (retornar à atividade Nº 06). 

 

NOTA: A cada 03 meses a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

deverá comunicar, via memorando, ao responsável pela área que  deverá ser  

providenciado  no sistema  COMPLETE a inclusão da "Manutenção das Avaliações" 

conforme  citado no item 02. (Este não será impresso, nem anexado no Processo). 

11. Encaminhar 

processo para 

GERADM arquivar 

Ao findar o período de avaliação do estágio probatório a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminhar o Processo individual de avaliação 

do servidor à Divisão de Gestão de Desempenho, do Departamento de Carreira e 

Benefícios da SEMAD, quando do término do 5º período de Estágio Probatório, ou seja, 

o trigésimo mês de efetivo exercício, para a conferência final da documentação e as 

respectivas notas lançadas no Sistema de Recursos Humanos.   

Aguardar o retorno do processo para mudar a situação funcional do servidor no 

sistema COMPLETE  de "Servidor em Estágio Probatório" para "Servidor Efetivo e 

Estável" e então encaminhar o processo para GERADM arquivar. 

Arquivamento Proceder conforme atividades do fluxo nº 12 – Arquivamento. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 Intranet  
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6.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

7.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Avaliação Qualitativa 

Trimestral 

Arquivo 

GERGES 

Processo no Dossiê / 

envolvidos no 

processo 

Por nome do 

servidor 
Permanente - 

Plano de Trabalho 
Arquivo 

GERGES 

Processo no Dossiê / 

envolvidos no 

processo 

Por nome do 

servidor 
Permanente - 

 

 

8.  ANEXOS 

Fluxograma n. 98 – Estágio Probatório. 
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