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O papel do gestor no estágio 
probatório  
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Previsão legal do Estágio Probatório na UFG. 
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LEI N.º 8112 

RESOLUÇÃO 
CONSUNI 012/2004 
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   Art.  20.    Ao entrar em 
e x e r c í c i o , o s e r v i d o r 
nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório 
por período de 24 (vinte e 
quatro) meses, durante o qual 
a sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação para o 
d e s e m p e n h o d o c a r g o , 
observados os seguinte fatores: 
(vide EMC nº 19) 

        I - assiduidade;  
        II - disciplina;  
        III - capacidade de iniciativa;  
        IV - produtividade;  
        V- responsabilidade.  
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§ 1o 

•  4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio 
probatório, será submetida à homologação da 
autoridade competente a avaliação do desempenho do 
servidor[...]. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008 

§ 2o 
•  O servidor não aprovado no estágio probatório será 

exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo 
anteriormente ocupado[...].  
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§ 3o 

•  O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer 
cargos de provimento em comissão ou funções de direção, 
chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação[...]. 
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 4o 
•  Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser 

concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, 
incisos I a IV, 94, 95 e 96, [...]. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 5o 
•  O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os 

afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, [...]. 
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
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}  Capítulo IV - Das Licenças: 
 
Art. 81.  Conceder-se-á ao servidor licença:  
        I - por motivo de doença em pessoa da família;  
        II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;  
        III - para o serviço militar;  
        IV - para atividade política;  
 

}  Capítulo V - Dos Afastamentos 
 
Art. 94.  (Seção II - Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo) 
 

Arts. 95 e 96.  (Seção III - Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior) 
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}  Suspensão do Estário Probatório: 
}  Capítulo IV - Das Licenças 
 

Art. 83. (Seção II - Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família) 
 

Art. 84. (Seção III - Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ) 
  § 1o  A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.  

 

Art. 86. (Seção V - Da Licença para Atividade Política) 

 

}  Capítulo V - Dos Afastamentos 
 

Art. 96. (Seção III - Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior) 
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Seção V 
Da Estabilidade  

 Art.  21.    O servidor habilitado em concurso público e 
empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá 
estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos 
de efetivo exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nº 19) 

 
 Art. 22.   O servidor estável só perderá o cargo em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado ou de 
processo administrativo disciplinar no qual lhe seja 
assegurada ampla defesa.  
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§  Servidor(a) nomeado(a) em cargo efetivo – fica submetido(a) à 
avaliação de desempenho durante o Estágio Probatório por um 
período de 36(trinta e seis) meses; 

§   O DDRH encaminhará a unidade/órgão de lotação do(a) 
servidor(a), após esse assumir suas funções, o processo 
individual de Estágio Probatório para que seja anexado a 
cópia do Instrumento de Atribuição de Tarefas Prioritárias; 
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§   O INSTRUMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE 
TAREFAS deverá ser elaborado pela Chefia imediata; 

 
§  Este instrumento, baseado nas metas/ações do Plano de 

trabalho da equipe e observada a descrição das 
atividades do cargo, deverá conter:  

 
ü   registro das principais atribuições a serem cumpridas; 
ü   resultados esperados; 
ü   equipamentos e/ou materiais a serem utilizados; 
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INSTRUMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE TAREFAS PRIORITÁRIAS  
NOME: _______________________________________________________________ 
CARGO: ______________________________________________________________ 
MATRÍCULA/SIAPE: _________________    LOTAÇÃO: ________________________ 
 
01 – REGISTRO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES A SEREM CUMPRIDAS 
         (tarefas, responsabilidades e objetivos) 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

02 – RESULTADOS ESPERADOS
 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

03 – EQUIPAMENTOS E/OU  MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) servidor(a)_________________________________________________ 
Assinatura do(a) chefe imediato(a)___________________________________________ 
Assinatura do(a) diretor(a)__________________________________________________ 
Data:____/_____/_____ 
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Serão realizadas duas etapas de avaliação: 
•  a primeira, com 15 (quinze) meses de exercício após a posse; 
•  a segunda, com 30 (trinta) meses de exercício após a posse, 

Para obter a aprovação no Estágio Probatório: 
•  A nota para cada etapa será a média aritmética das notas 

obtidas em cada atributo, dividido por quinze; 
•  Será considerado aprovado no Estágio Probatório o servidor 

que obtiver no mínimo a média 7,0 (sete)  - média 
aritmética das duas etapas; 
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O servidor será avaliado pelo chefe imediato em 
reunião, onde o mesmo  deverá estar presente, com 
três ou mais membros de sua equipe de trabalho; 

O servidor em estágio probatório não poderá ter sua lotação 
inicial alterada nos 15 (quinze) primeiros meses, salvo em 
casos excepcionais por problemas de saúde (parecer junta 
médica), ocupar função de direção, assessoramento e no 
interesse da administração. 



Processo Mapeado... <http://www.portalsig.ufg.br/> 

. 
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Estágio Probatório X AD? 

LEI N.º 8112 
Art. 20.  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo 

de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 
período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua 
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: 
(vide EMC nº 19) 

 
RESOLUÇÃO CONSUNI 012/2004 
Art. 1º - Servidor(a) nomeado(a) em cargo efetivo – fica 

submetido(a) à avaliação de desempenho durante o Estágio 
Probatório por um período de 36(trinta e seis) meses; 
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Importância da Avaliação de Desempenho 
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Pessoal 

Profissional Organizacional 

Fator de 
desenvolvimento 

Instrumento de 
gestão 

Fonte: Nogueira (2012) 



Objetivos da AD  
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Fornecer 
feedback 

Identificar 
necessidades 

de treinamento 
e 

desenvolviment
o 

Validar 
programas de 

seleção e 
desenvolvimen

to 

Decidir 
sobre 

promoções / 
transferência

s / 
demissões 

Subsidiar 
alocação de 
recompensas 

Fonte: Robbins (2005) 
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Atividades 
desempenhadas por 

servidores 

•  Técnico-
Administrativos 

•  Docentes em 
função 
administrativa 

Informações obtidas 
possibilitam 

•  Reflexão do 
trabalho 

•  Seu ambiente 

Planejamento 
coletivo 

•  Elaboração ou 
revisitação 

•  Se inexistente: 
reflexão dos 
objetivos da U/O 



Revisão de desempenho  
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Aconselhamento 

Julgamento 

Fonte: Robbins (2005) 



Possíveis erros dos avaliadores 
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Efeito halo 

•  Julgamento 
afetado por uma 
característica 

Leniência 

•  Superestimar / 
subestimar 

Similaridade 

•  Tendenciosidade 
devido a 
qualidades/
traços 
semelhantes ao 
do avaliador 

Fonte: Robbins (2005) 
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