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RESOLUÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO NQ OO~/94

Disciplina o estágio probatório
dos servidores técnico-adminis-
trativos da Fundação Universida-
de de Brasilia.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRAS!LIA, PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o disposto no artigo 20 da Lei NQ 8.112, de 11/12/90, e a
manifestação daquele Colegiado, em sua 188ª Reunião, realizada em
27/01/94,

R E S O L V E

Artigo 1Q - O servidor aprovado em concurso público
de provas ou de provas e titulos, e nomeado para cargo de
provimento efetivo, ao entrar em exercicio ficará sujeito a
estágio probatório, pelo periodo de vinte e quatro (24) meses.

Parágrafo 1Q - Concluido com aprovação o estágio
probatório, o servidor adquirirá estabilidade, após dois (2) anos
de efetivo exercicio.

Parágrafo 2Q - 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 compativeis com aquele para o qual deveria ser
reconduzido.

Artigo 2Q - Durante o estágio probatório, a aptidão
e a capacidade do servidor serão objeto de avaliação para o
desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:
assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade
e responsabilidade, considerando-se os registros constantes do
histórico funcional.
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Artigo 3Q - A avaliação será realizada através de
formulário próprio, a ser encaminhado pela Diretoria de
Desenvolvimento de Recursos Humanos aos respectivos Centros de
Custo.

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

Parágrafo 1Q A primeira etapa ocorrerá no 10Q
(décimo) mês do periodo do estágio probatório, e a segunda no 19Q
(décimo nono) mês.

Parágrafo 2Q - Em cada etapa, serão realizadas 2
(duas) avaliações, sendo 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 intersticio da avaliação, acompanharam o desempenho do(s)
servidor(es) a ser(em) avaliado(s).

Artigo 5Q A avaliação realizada pela chefia
imediata terá peso 6 (seis) e a avaliação dos servidores peso 4
(quatro).

Parágrafo 1Q
servidor ocupante de cargo
gratificada, responsável
desempenhadas pelo servidor

Entende-se por chefia imediata o
de direção ou designado para função

pela supervisão das tarefas
a ser avaliado.

Parágrafo 2Q - A avaliação realizada pela chefia
imediata deverá ser submetida à apreciação do titular do centro
de custo.

Artigo 6Q - O resultado de cada avaliação parcial
será calculado através de média aritmética, de acordo com a
seguinte fórmula:

A = pontuação atribuida ao fator
assiduidade

D = pontuação atribuida ao fator
disciplina

A + D + P + R + I P = pontuação atribuida ao fator
, sendo: produtividade

5 R = pontuação atribuida ao fator
responsabilidade

I = pontuação atribuida ao fator
iniciativa

~
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Parágrafo rInico - Em cada etapa da
obtida uma pontuação, mediante o cálculo de média
as duas avaliações realizadas, considerando-se
pesos, de acordo com a seguinte fórmula:
(AC x 6) + (AS x 4) AC = Avaliação

avaliação será
ponderada entre
os respectivos

da chefia
sendo:

10 AS = Avaliação dos servidores

Artigo 7Q - Se na primeira etapa da avaliação o
resultado não for satisfatório, haverá entrevista da Diretoria de
Desenvolvimento de Recursos Humanos com o servidor e a respectiva
chefia, objetivando a identificação dos fatos geradores do
resultado e proposição conjunta de alternativas de melhoria.

Artigo 8Q - O resultado final será obtido através da
média aritmética das duas etapas de avaliação, de acordo com a
seguinte fórmula:

Al + A2 Al = resultado da 1ª etapa de avaliação
sendo:

2 A2 = resultado da 2ª etapa de avaliação

Artigo 9Q - Será considerado aprovado no estágio
probatório o servidor que obtiver média final igualou superior à
pontuação 3 (três).

do estágio
Administração
homologação.

Artigo 10 - O resultado da avaliação de desempenho
probatório será encaminhado à apreciação da

Superior, até o 20Q (vigésimo) mês, para

Parágrafo rInico - Caberá interposição de recurso ao
Conselho de Administração, relativo à 2ª etapa da avaliação, no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da ciência do resultado
final, ouvidas a CPPTA e a DRH.

Artigo 11 - Será de competência dos avaliadores:
a) proceder à apuração dos resultados;
b) dar conhecimento dos resultados ao(s) interessa-

do (s ) ;
c) colher assinatura(s) do(s) servidor(es) avalia-

do (s) .

Artigo 12 - Será da competência da chefia do centro
de custo encaminhar os resultados da avaliação à Diretoria de
Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Artigo 13 Será da competência da Diretoria de
Desenvolvimento de Recursos Humanos o encaminhamento do resultado
final da avaliação para homologação junto ao Magnífico Reitor.
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Artigo 14 - O· periodo de estágio probatório será
suspenso durante o tempo em que o servidor estiver respondendo a
processo administrativo disciplinar.

Artigo 15 - O servidor em estágio probatório, no
per iodo inicial de 10 (dez) meses, não poderá ter alterada sua
lotação de exercicio, exceto nos casos autorizados pela Diretoria
de Desenvolvimento de Recursos Humanos. .

Parágrafo ~nico - Caso o servidor seja removido do
centro de custo, durante o periodo respectivo à primeira
avaliação, este não poderá ser encaminhado sem o preenchimento da
avaliação pela chefia anterior.

Artigo 16 Os servidores ocupantes de função
gratificada serão avaliados no desempenho do cargo efetivo.

Artigo 17 Os servidores que já cumpriram o
primeiro intersticio serão avaliados à luz da presente norma.

Artigo 18 - Os servidores que já mudaram de centro
de custo serão avaliados em todos aqueles nos quais já estiveram
lotados.

Artigo 19 - Os casos omissos serão resolvidos pela
Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Artigo 20 - Estas normas passam a vigorar a partir
desta data, ficando revogadas as Instruções da Reitoria NQ 002/93
e 003/93 e demais disposições em contrário.

Brasilia, O ()" de fevereiro de 1994.

l~~
JOÃO diAUDIO TODOROV

Reitor

c.c: Todos os centros de custo.


