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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° OG~ /96

Disciplina o estágio probatório dos servidores
técnico-administrativos da Fundação Universidade
de Brasília, de que trata o art. 20, da Lei 8.112/90.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA,
no uso de suas atribuições estatutárias, de acordo com a decisão tomada em sua 2383 Reunião,
realizada em 02.05.96, e tendo em vista o disposto no art. 20, da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro
de 1990,

RES OLVE,

Art. 1° - O servidor aprovado em concurso público de provas ou de provas e
títulos, nomeado para cargo de provimento efetivo, ao entrar em exercício ficará sujeito a estágio
probatório pelo período de 24 (vinte e quatro meses).

§ 1° - No ato da posse o servidor será comunicado por escrito, pela Diretoria de
Recursos Humanos, de seus direitos e deveres, entre os quais o de ter o seu desempenho avaliado
nos termos desta Resolução.

§ 2° - Concluído com aprovação o estágio probatório, o servidor adquirirá
estabilidade no serviço público, após dois anos de efetivo exercício.

§ 3° - O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se
estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, salvo se este estiver provido, hipótese em
que o servidor será aproveitado em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com
aquele ao qual deveria ser reconduzido.

Art. 2° - Durante o estágio probatório, a aptidão e a capacidade do servidor serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatores assiduidade, disciplina,
capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, considerando-se os registros constantes
de seu histórico funcional. + .
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§ 1° - Os fatores de desempenho serão graduados, atribuindo-se-Ihes pontuação de
1 (um) a 4 (quatro).

§ 2° - Será assegurado ao servidor, ao longo do período da avaliação, o direito a
ampla defesa, nos termos do art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal.

Art. 3° - A avaliação será realizada em formulário específico, encaminhado pela
Diretoria de Recursos Humanos, na época própria, aos centros de curso em que haja servidor em
estágio probatório.

Art. 4° - O servidor em estágio probatório será avaliado no desempenho do cargo
em duas etapas.

§ 1° - A primeira etapa ocorretá no 10° (décimo) mês do estágio probatório, e a
segunda etapa no 19° (décimo nono) mês.

§ 2° - Em casos devidamente justificados, após apreciaçao pela Diretoria de
Recursos Humanos, poderá ocorrer uma terceira avaliação, relativa ao período de estágio
probatório não apreciado nas duas primeiras etapas.

§ 3° - Em cada etapa serão realizadas 2 (duas) avaliações, uma delas pela chefia
imediata, e a outra por 2 (dois) representantes dos demais servidores do centro de custo,
escolhidos através de eleição, dentre aqueles que, durante o interstício da avaliação, tenham
acompanhado o desempenho do avaliando.

Art. 5° - A avaliação realizada pela chefia imediata terá peso 6 (seis), e a realizada
pelos servidores terá peso 4 (quatro).

§ 1° - Entende-se por chefia imediata o servidor ocupante de cargo de direção ou
designado para função gratificada, responsável pela supervisão das tarefas cometidas ao servidor a
ser avaliado.

§ 2° - A avaliação realizada pela chefia imediata será submetida à apreciação do
titular do centro de custo.

Art. 6° - O resultado de cada avaliação parcial
aritmética, de acordo com a seguinte fórmula:

será calculado através de média\-
A+D+P+R+I
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sendo:

A = pontuação atribuída ao servidor no fator assiduidade
D = pontuação atribuída ao servidor no fator disciplina
P = pontuação atribuída ao servidor no fator produtividade
R = pontuação atribuída ao servidor no fator responsabilidade
I = pontuação atribuída ao servidor no fator iniciativa

Parágrafo Único - Em cada etapa da avaliação será obtida uma pontuação,
mediante cálculo da média ponderada das duas avaliações realizadas pela chefia imediata e pelos
servidores eleitos, considerando-se os respectivos pesos, observada a seguinte fórmula:

(AC x 6) + (AS x 4)
10

onde:

AC = avaliação feita pela chefia imediata
AS = avaliação feita pelos servidores eleitos.

Art. 70
- Se, durante o periodo de avaliação, o resultado obtido pelo avaliando não

for satisfatório, ou insuficiente para aprovação, haverá entrevista de técnico da Diretoria de
Recursos Humanos com o avaliando e a respectiva chefia imediata, para identificação de fatores
que estejam acarretando o baixo desempenho e proposição de alternativas para a sua melhoria.

Parágrafo Único - Na hipotése do disposto no caput deste artigo, a Diretoria de
Recursos Humanos designará um técnico para acompanhar e assistir o servidor avaliado.

Art. 80
- O resultado final da avaliação será obtido da média aritimética das duas

etapas, de acordo com a seguinte fórmula: 4
AI +A2

2

onde:

AI = resultado da primeira etapa de avaliação
A2 = resultado da segunda etapa de avaliação.
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Art. 9° - Será considerado aprovado no estágio probatório o servidor que obtiver
média final igualou superior a 3 (três).

Art. 10 - O resultado da avaliação de desempenho no estágio probatório será
submetido à Administração Superior da Fundação Universidade de Brasília, até o 20° (vigésimo)
mês, para homologação.

§ 1° - Caberá recurso ao Conselho de Administração, após cada etapa de avaliação,
no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência do resultado, ouvidas a Comissão
Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo e a Diretoria de Recursos Humanos, sem prejuízo
do disposto no § 2°, do art. 2°, desta Resolução.

§ 2° - Em sendo necessária a terceira avaliação, a que se refere o art. 4°, § 2°, desta
Resolução, e se dela decorrer resultado diverso do já homologado, a homologação será retificada
por Ato da Reitoria.

Art. 11 - Será de competência dos avaliadores:

a) proceder à apuração dos resultados da avaliação;
b) dar conhecimento dos resultados ao interessado;
c) colher a assinatura do avaliando nos formulários de avaliação.

Art. 12 - Caberá ao chefe do centro de custo em que esteja lotado o servidor em
estágio probatório encaminhar os resultados da avaliação à Diretoria de Resursos Humanos.

Art. 13 - À Diretoria de Recursos Humanos caberá encaminhar o resultado final da
avaliação para homologação pelo Magnífico Reitor.

Art. 14 - A contagem do tempo de estágio probatório será interrompida durante o
período em que o servidor estiver respondendo a processo administrativo disciplinar.

Art. 15 - O servidor em estágio probatório, no período inicial de 10 (dez) meses,
não poderá ter sua lotação alterada, salvo nos casos expressamente autorizados pela Diretoria de
Recursos Humanos.

Parágrafo Único - O servidor removido do centro de custo durante o período
correspondente à primeira etapa de avaliação, na hipótese prevista no caput deste artigo, será
avaliado pela chefia anterior, antes de efetivada a remoção.

Art. 16 - Enquanto durar o estágio probatório, o servidor não poderá ser nomeado
para cargo de direção ou designado para o exercício de função gratificada. ~
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Art. 17 - Os servidores que tenham sua lotação alterada serão avaliados em todos
os centros de custo em que tenham sido lotados.

Art. 18 - Ao servidor em estágio probatório não serão concedidos as licenças de
que tratam os arts. 87 e 91, da Lei 8.112/90, ainda que conte tempo de serviço anterior em outro
cargo ou órgão público.

Art. 19 - Não será autorizada a transferência ou redistribuição de servidor antes de
concluído o estágio probatório.

Art. 20 - O servidor em estágio probatório não poderá ser cedido a outros órgãos
públicos, salvo nos casos de cessão obrigatória, previstos em lei.

Art. 21 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Recursos Humanos.

Art. 22 - Esta Resolução passa a vigorar a partir da data de sua publicação,
revogadas as Instruções da Reitoria n" 002/93 e 003/93 e a Resolução do Conselho de
Administração n" 002/94 e demais disposições em contrário.

Brasília,!.O de maio de 1996.

~~

JOÃO JAUDIO TODOROV
Reitor

cc. todos os centros de custo


