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RESUMO 

 

A avaliação do desempenho humano no trabalho vem recebendo crescente destaque nas 

práticas de gestão. No âmbito do serviço público federal, a avaliação especial de desempenho 

é obrigatória durante o período de estágio probatório, ou seja, nos três primeiros anos em que 

o servidor está se adaptando ao novo cargo. O objetivo da pesquisa é investigar se o processo 

de avaliação de desempenho dos servidores submetidos ao estágio probatório na Escola 

Agrícola de Jundiaí tem funcionado como momento formador para a função pública. Para 

tanto, o presente estudo contemplou abordagens quantitativa e qualitativa. Em relação aos 

instrumentos de coleta de dados, realizou-se pesquisa bibliográfica, análise documental e 

elaboração de questionários aplicados junto aos servidores técnico-administrativos e docentes. 

Após análise dos dados coletados, obtiveram-se informações que subsidiarão o 

desenvolvimento de políticas institucionais que aperfeiçoem o processo de avaliação e 

acompanhamento dos servidores submetidos ao estágio probatório na Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias - Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN. Além disso, o estudo 

produziu material institucional em forma de livreto que reúne informações acerca do estágio 

probatório.  

 

Palavras-chave: Eficiência. Avaliação de Desempenho. Estágio probatório. 

Desenvolvimento de pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The assessment of human performance at work has received increasing prominence in 

management practices. In the scope of the federal public service, the special performance 

evaluation is mandatory during the probationary period, that is, in the first three years in 

which the civil servant is adapting to the new position. The objective of the research is to 

investigate whether the performance evaluation process of civil servants submitted to the 

probationary internship at Escola Agrícola de Jundiaí has worked as a formative moment for 

the civil service. Thus, the present study shows the quantitative and qualitative approaches. 

Some bibliographic researches, document analysis, and the elaboration of questionnaires 

applied to technical-administrative servers and teachers were carried out as data collection 

instruments. After analyzing the collected data, the information obtained will support the 

development of institutional strategies to improve the process of evaluating and monitoring, 

in which the servants are submitted to the probationary internship at the Specialized 

Academic Unit in Agricultural Sciences - Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN. In addition, the 

study produced institutional material, such as a booklet, that gathered information about the 

probationary stage. 

 

Keywords: Efficiency. Performance evaluation. Probationary Period. Development of people. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O servidor público tem papel extremamente relevante na construção de uma 

administração pública eficiente. Nesse sentido, todas as ações que envolvem a gestão de 

pessoas são essenciais para o desenvolvimento de sujeitos conscientes de seu papel no 

exercício de cargos públicos. 

Nesse contexto, a presente pesquisa realiza uma abordagem sobre a avaliação de 

desempenho a que são submetidos os servidores em estágio probatório na Escola Agrícola de 

Jundiaí - EAJ/UFRN. Além de identificar se esta avaliação possui elementos característicos 

da gestão democrática com o intuito de desenvolver o papel formador e integrador para os 

trabalhadores recém-admitidos. 

Assim, a avaliação especial de desempenho do servidor público no período de estágio 

probatório, exigida a partir da emenda constitucional 19/1998, tem por finalidade analisar, no 

período de três anos, se o profissional aprovado em concurso público possui as competências 

necessárias ao desenvolvimento de suas atribuições. Deve ser concebida como ferramenta 

para o alcance de metas institucionais e para a formação dos servidores. No serviço público, 

essa avaliação precisa vencer o desafio de ultrapassar as formalidades burocráticas e assumir 

seu caráter formador de profissionais comprometidos com melhores resultados pessoais e 

institucionais.  

O objetivo da pesquisa é investigar se o processo de avaliação de desempenho dos 

servidores submetidos ao estágio probatório na Escola Agrícola de Jundiaí tem efetivado o 

momento de formação para a função pública. Dessa forma, o presente estudo contemplou 

abordagem  quantitativa e qualitativa. Foi utilizada a análise documental e bibliográfica, e 

ainda, questionários foram aplicados para identificar as percepções dos servidores com 

relação ao tema. 

O estudo busca provocar uma reflexão sobre a avaliação especial de desempenho 

como etapa de formação e profissionalização do servidor público, buscando sua integração e 

aprimoramento pessoal e profissional. Envolvendo ainda, a compreensão de que qualquer 

esforço que prime pelo desempenho do servidor público exprime o desejo de formá-lo 

enquanto sujeito consciente de seu papel social no exercício de cargos públicos, bem como, o 

compromisso com a boa gestão pública. 

O estudo se mostra relevante cientificamente por se tratar de um tema de bibliografia 

limitada. Há muitos estudos voltados para o âmbito privado, porém poucos se dedicam ao 

tema voltado para o contexto das organizações públicas. 
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A pesquisa contribui para Escola Agrícola de Jundiaí ao permitir uma reflexão acerca 

do tema, ratificar posturas e iniciativas que contribuem para o alcance de metas institucionais, 

além corrigir possíveis falhas no processo. Justifica-se também pela importância da análise do 

desempenho profissional dos servidores na busca permanente pela melhoria na qualidade dos 

serviços públicos.  

Este trabalho releva-se também pelo fato de a pesquisadora trabalhar diretamente no 

acompanhamento dos servidores que se encontram em período de avaliação em sua unidade 

de trabalho. 

Dessa forma, a pesquisa circunda a seguinte questão: O estágio probatório tem 

funcionado como momento de integração e desenvolvimento das habilidades do servidor na 

Escola Agrícola de Jundiaí? 

Nesse sentido, o trabalho foi delineado em seis capítulos. O segundo capítulo dedica-

se ao resgate dos modelos de administração pública que vigoraram no país. Bem como, 

realiza a ligação entre o Modelo Gerencial e princípio da Eficiência na Administração Pública 

Brasileira. O terceiro capítulo aborda a avaliação de desempenho no estágio probatório, 

buscando esclarecer os critérios e modelo adotados na Administração Federal, e mais 

especificamente, pela Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias - Escola 

Agrícola de Jundiaí/EAJ/UFRN. A seguir, nos capítulos quatro e cinco, a pesquisa será 

caracterizada e serão analisados de maneira detalhada todos os resultados obtidos. Finalmente, no 

capítulo seis, o leitor poderá ter um quadro resumido do que foi analisado no decorrer do trabalho, 

bem como, saber quais são as recomendações do autor para trabalhos futuros. 

 

1.1. Objetivo Geral 

 

Investigar se o processo de avaliação de desempenho dos servidores submetidos ao 

estágio probatório na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias - Escola 

Agrícola de Jundiaí tem funcionado como momento de formação para a função pública. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

a) Apurar se as informações referentes ao período de estágio probatório chegam aos 

servidores em avaliação de forma clara e eficiente; 

b) Verificar se o método de avaliação aplicado na Escola Agrícola de Jundiaí permite 

mensurar de maneira confiável o desempenho dos servidores; 
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c) Averiguar nas opiniões de servidores lacunas que possam existir no modelo de 

gestão referente à avaliação e acompanhamento dos servidores em estágio 

probatório; 

d) Desenvolver material institucional com as principais orientações acerca da 

avaliação especial de desempenho e desenvolvimento do servidor durante o 

estágio probatório; 

e) Propor a criação de um módulo do SIGRH que gerencie e centralize as 

informações, dados e documentos acerca do estágio probatório. 
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2. MODELOS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL  

 

Para compreender o atual cenário da administração pública brasileira é indispensável 

entender os modelos de gestão que predominaram na história do país.  Por isso, abordaremos 

neste capítulo os três modelos de gestão administrativa que prevaleceram no Brasil. Traremos 

também das mudanças que impulsionadas pelo gerencialismo no serviço público brasileiro. 

 

2.1. A evolução dos modelos de gestão da administração pública  

 

Para compreender o atual cenário da administração pública brasileira é indispensável 

entender os modelos de gestão que predominaram na história do país.  Nesse sentido, são 

classificados três modelos de gestão administrativa: Patrimonialista, Burocrático e Gerencial. 

Logo, a Administração Pública se transforma em função dos objetivos das necessidades 

apresentadas pelos administrados.  

De modo a entender a administração pública se faz necessário o respaldo conceitual 

para melhor compreensão. Para Oliveira (2013), Administração Pública é o processo 

estruturado de planejamento, organização, orientação, execução avaliação e aprimoramento 

das atividades da instituição pública no direcionamento para atender às necessidades e 

expectativas da comunidade, visando ao bem comum.  

Ademais, Meireles (2005, p.59) destaca que “administração pública é o aparelhamento 

do Estado pré-ordenado à realização de serviços. Ao fazê-lo tem o fito de atender as 

expectativas do conjunto social”.  

Na evolução da gestão pública no Brasil tivemos três fases: a administração 

patrimonialista, a administração burocrática e a administração gerencial. Esses modelos de 

administração evoluíram ao longo da história brasileira sem que nenhum deles tenha sido 

totalmente desconsiderado. As três formas se sucedem no tempo, contudo,sem invalidar 

certos princípios do modelo anterior.  

Nesse contexto, surgem novos padrões de gestão pública, formatos traduzidos em 

modelos que irão definir o papel do Estado junto à sociedade.  

 

2.1.1. Administração Pública Patrimonialista  
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O modelo patrimonialista no Brasil iniciou na Monarquia (1822 a 1889) e se estendeu 

até meados de 1936, quando Getúlio Vargas implementou o modelo burocrático, idealizado 

pelo sociólogo alemão Max Weber.  

No patrimonialismo, os governantes consideram o Estado seu patrimônio, dispondo 

dos bens públicos como sendo de sua propriedade. A principal característica é a indistinção 

entre a res publica (coisa pública, patrimônio do povo) e a res principis (patrimônio do 

príncipe ou do soberano). Essa indistinção colabora para que ocorra uma confusão entre o 

patrimônio público e o privado, criando o contexto ideal para a apropriação indevida dos bens 

públicos, a corrupção e o nepotismo.  

Conforme Paludo (2012, p.50): 

 

Mesmo de forma desorganizada, o patrimonialismo foi o primeiro modelo de 

administração do Estado. Neste modelo, não havia distinção entre a 

administração de bens públicos e bens particulares: tudo que existia nos 

limites territoriais de seu “reinado” era tido como domínio do soberano, que 

podia utilizar livremente os bens sem qualquer prestação de contas à 

sociedade.(PALUDO, 2012, p. 50) 

 

Para Gadelha (2016), à época o aparelho do Estado funcionava como uma extensão do 

poder do soberano, e os seus auxiliares - os servidores possuíam status de nobreza. Não havia 

carreiras organizadas ou mesmo divisão de trabalho e os cargos eram todos de livre nomeação 

do líder maior do Estado, que os direcionavam para parentes e amigos. Dessa maneira, é 

notável o caráter personalista que o serviço público possuía durante este modelo de gestão. 

Tais traços permaneceram ainda por muito tempo na administração pública brasileira, assim, 

o nepotismo e a corrupção foram caracterizadores do patrimonialismo no Brasil. 

Para Paludo (2012), a base desse poder absoluto estava na tradição vinculada à pessoa 

do soberano, que contava com um forte aparato administrativo direcionado à arrecadação de 

impostos, e com uma força militar para defender seu(s) território(s) e intimidar os opositores. 

Não somente o soberano agia arbitrariamente, mas também os seus auxiliares e servidores, 

que atuavam baseados na forma de agir e nas ordens diretas recebidas de seu superior. 

Por sua vez, Junquilho (2010) pontua como principais características do modelo 

Patrimonialista a arbitrariedade nas ações do "Soberano", a confiança e obediência de seus 

servidores, a fidelidade das forças militares e a pessoalidade enraizada nas ações 

administrativas. 

Na administração patrimonialista, o “nepotismo e o empreguismo eram a norma” 

(BRESSER-PEREIRA, 2015, p. 10). Outra característica deste modelo é a não distinção entre 
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o público e o privado, práticas como a corrupção, e o nepotismo, tornaram-se comuns, tendo a 

Administração Pública que modificar sua forma de gestão. 

Paludo (2012, p. 59) afirma que: 

 

Nesse período histórico, o Estado-Administração não pensava de forma 

coletiva e não procurava prestar serviços à população, que era relegada ao 

descaso. Consequentemente, o foco das ações não era o atendimento das 

necessidades sociais e nem o desenvolvimento da nação, e os benefícios 

oriundos do Estado e da Administração não eram destinados ao povo, mas 

para um pequeno grupo encabeçado pelo chefe do Executivo, o soberano. 

(PALUDO, 2012, p. 59) 

 

Assim, podemos resumir as principais características da administração patrimonialista: 

confusão entre a propriedade privada e a propriedade pública; corrupção e nepotismo; caráter 

discricionário e arbitrário das decisões; ausência de carreiras administrativas; desorganização 

do Estado e da Administração e descaso pelo cidadão e pelas demandas sociais; 

 A administração patrimonialista vigorou nos Estados, de forma predominante, até a 

segunda metade do século XIX, quando o surgimento das grandes organizações, o processo de 

industrialização e as fortes demandas sociais forçaram os governos a adotar um novo modelo 

de gestão que se amparava nos princípios da impessoalidade e da meritocracia como tentativa 

de eliminar a corrupção e o nepotismo arraigados no modo de gestão até então praticado.  

 

2.1.2. Administração Pública Burocrática 

 

 Na segunda metade do século XIX, a Administração Burocrática surge para combater 

o patrimonialismo e seu principal objetivo era realizar a modernização administrativa. Para 

De Paula (2003, p. 91), o “tipo ideal burocrático é marcado pelo formalismo, a 

impessoalidade, a hierarquia e a administração profissional”, características necessárias para 

modernizar a máquina administrativa. 

 Porém, o modelo burocrático não conseguiu atingir sua plenitude e não alcançou o 

objetivo de acabar com as práticas patrimonialistas e ainda criou um enrijecimento na 

Administração Pública considerado em alguns momentos, inclusive, sinônimo de ineficiência.  

 Conforme Paludo (2012), o modelo administrativo burocrático é observado com base 

em regras de estrita obediência, ordenando o funcionalismo técnico dentro de um sistema 

hierárquico, piramidal e fortemente departamentalizado, a ser realizado de forma impessoal 

com intuito de afastar as vestes do capricho e arbítrio do patrimonialismo. Constituem 



18 
 

princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, a 

hierarquia funcional, a impessoalidade e o formalismo.  

 A burocracia apresenta como algumas características fundamentais, são elas: Caráter 

legal das normas; caráter racional e divisão do trabalho com vistas a assegurar a eficiência e o 

alcance dos objetivos; hierarquia da autoridade bem definida em níveis hierárquicos; rotinas e 

procedimentos padronizados;impessoalidade nas relações e profissionalização dos 

funcionários. Assim, entre os principais méritos da burocracia podemos apontar a sua 

eficiência técnica, precisão, rapidez e controle. 

 Duas fases da Administração Pública burocrática podem ser observadas no Brasil. A 

primeira – modelo clássico, correspondente ao período de 1930-1945, teve destaque como um 

modelo fechado, autoritário e com excessiva centralização da administração. Porém, ações 

concretas no sentido de alterar o modelo vigente só passaram a ocorrer a partir do Governo JK 

(1956-1961), com a chamada administração para o desenvolvimento. Essa segunda fase durou 

até as vésperas da reforma gerencial. 

 Para Max Weber, idealizador da Teoria burocrática, a burocracia é o tipo ideal de 

administração, que funciona bem em épocas de crise, pois as regras, a hierarquia e o controle 

garantem o alcance dos objetivos. 

 Contudo, no modelo que se concretizou no Brasil, não havia espaço para agilidade, 

flexibilidade e criatividade. Dessa forma, a demissão de servidores com produtividade baixa, 

ou a premiação daqueles que alcançaram excelentes resultados, nada disso era permitido, em 

virtude das inúmeras normas e regras que deveriam ser seguidas. Assim, as administrações 

burocráticas começaram a ser entendidas como causa de ineficiência nas organizações em 

geral.  Às vésperas da reforma gerencial, o modelo burocrático foi taxado de lento, ineficiente 

e incapaz de atender às demandas dos cidadãos. 

 Assim, Bresser-Pereira (2005, p. 50), afirma: 

 

Enquanto a administração pública burocrática controla por regulamentos 

detalhados, supervisão e auditoria, a gestão pública reduz esses controles e 

aumenta o papel da administração por resultados, da concorrência 

administrada por excelência e do controle ou responsabilização 

social.(BRESSER-PEREIRA, 2005, p. 50) 

  

Assim, o surgimento da Administração Pública Gerencial surge como resposta às 

novas necessidades do Estado brasileiro que precisava reduzir custos e aumentar a qualidade 

dos serviços.  
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2.1.3. Administração Pública Gerencial 

 

 Diante da crise vivenciada pela Administração Burocrática, uma nova reforma na 

administração do Estado tornou-se indispensável. Assim, surge o modelo de Administração 

Gerencial. O Decreto-Lei nº. 200, de 25 de fevereiro de 1967 é considerado a primeira 

tentativa de implementação da Administração Gerencial no Brasil. Mas, é em 1995 que é 

criado o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, tendo como Ministro 

Luiz Carlos Bresser-Pereira. Bresser-Pereira assume um papel importante na tentativa de 

consolidar o modelo de Administração Gerencial. 

 O país estava mudando, e assim, foi necessário que a Administração Pública também 

mudasse para responder satisfatoriamente à expansão das funções econômicas e sociais do 

Estado. A partir de 1990, o Brasil passa por uma reforma na Administração Pública, indo de 

um modelo burocrático para um modelo gerencial. Esta nova maneira de administrar o serviço 

público apresenta-se orientada para resultados e é pautada na eficiência administrativa voltada 

totalmente para os interesses da sociedade.  

Na compreensão de Bresser-Pereira (1996), a importância da reestruturação da 

administração pública no Brasil foi motivada principalmente pela necessidade da melhoria na 

prestação dos serviços aos cidadãos. 

Segundo Medauar (2018, p.25),  

 

À medida que se foram ampliando as funções do Estado aumentaram as 

atividades da Administração. Hoje adquiriu dimensões gigantescas e tornou-

se fundamental na vida da coletividade, sendo fator condicionante de grande 

parte das relações econômicas e sociais dos indivíduos, com a 

responsabilidade, sobretudo, de buscar meios para a efetivação dos direitos 

assegurados pela Constituição. (MEDAUAR, 2018, p. 25) 

 

Assim, a reforma se impunha dado o grande crescimento que o aparelho do Estado 

experimentou na área social desde 1985 para cumprir os compromissos de aumento do 

investimento em educação, saúde e assistência social estabelecidos durante a transição 

democrática.   

Para Medauar (2018), algumas ideias de fundo nortearam a reforma administrativa, 

são elas: Administração a serviço do público; Administração eficiente, ágil, rápida, para 

atender adequadamente às necessidades da população; Economicidade e administração de 

resultados e predomínio da publicidade.  

Um rol inicial de medidas desencadearia o processo contínuo de reforma: 
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a) Modelos organizacionais com menos graus hierárquicos, menos chefias, cada um 

dotado de poder de decisão; 

b) Desconcentração e descentralização, para conferir poder de decisão a escalões 

hierárquicos inferiores ou setores locais;  

c) Eliminação de superposição de órgãos com atribuições semelhantes;  

d) Redução drástica dos cargos em comissão; 

e) Aplicação rigorosa da exigência de concurso público para investidura em cargo, 

função e emprego público; 

f) Treinamento e reciclagem constante dos servidores públicos; 

g) Instituição de carreiras, em todas as funções, com avaliação verdadeira demérito; 

h) Redução drástica de exigências de papéis e documentos inúteis; 

i) Implantação de controle de resultados e de gestão. 

 

Na visão de Bresser-Pereira (2005,p.50): 

 

A administração pública gerencial pressupõe a existência de um regime 

democrático, já que seu princípio mais geral é dar mais autonomia aos 

gestores públicos em troca de uma responsabilização maior da sua parte, que 

é possível apenas numa democracia. (BRESSER-PEREIRA, 2005, p. 50) 

 

Os servidores públicos devem assim se tornar mais autônomos e mais responsáveis 

pelo funcionamento da administração pública. São essas pessoas que, atuando na prestação 

direita de serviços ao cidadão brasileiro, terminam por ser a imagem ou representação do 

Estado. 

 

2.1.4. Modelo Gerencial e Princípio da Eficiência na Administração Pública Brasileira  

 

 A partir de 1990, o Brasil passa por uma reforma na Administração Pública, partindo 

de um modelo burocrático para um modelo gerencial. Esta nova maneira de administrar 

apresenta-se orientada para resultados e é pautada na eficiência administrativa voltada 

totalmente para os interesses da sociedade.  

A Reforma Administrativada década de 90coube à Luis Carlos Bresser-Pereira, na 

condição de represente da pasta do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

– MARE, reabrir a discussão da necessidade de implantação do modelo gerencial por meio do 

Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE).  
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 O objetivo da reforma foi contribuir para a formação de um aparelho de Estado forte e 

eficiente no país. O principal marco da reforma foi a publicação do Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado (PDRAE), programa que buscava reconstruir a administração pública 

brasileira em bases modernas e atuais. Assim, a reforma se impunha dado o grande 

crescimento que o aparelho do Estado experimentou na área social desde 1985 para cumprir 

os compromissos de aumento do investimento em educação, saúde e assistência social 

estabelecidos durante a transição democrática.   

 Conforme Medauar (2018, p.25),  

 

À medida que se foram ampliando as funções do Estado aumentaram as 

atividades da Administração. Hoje adquiriu dimensões gigantescas e tornou-

se fundamental na vida da coletividade, sendo fator condicionante de grande 

parte das relações econômicas e sociais dos indivíduos, com a 

responsabilidade, sobretudo, de buscar meios para a efetivação dos direitos 

assegurados pela Constituição.(MEDAUAR, 2018, p. 25) 

 

 Para Bresser-Pereira (2008), reformas gerenciais já vinham ocorrendo em alguns 

países desenvolvidos desde a década anterior. Como resposta ao fato de que a transição do 

Estado Liberal para o Estado Democrático ocorrida nesses países no começo do século XX,e 

havia levado ao aumento do tamanho do Estado, assim como, à sua transformação em um 

Estado Democrático e Social. Além disso, a globalização obrigava suas organizações, tanto 

privadas quanto públicas, a se tornarem mais eficientes. 

A administração pública burocrática e sua burocracia Weberiana eram adequadas para 

um pequeno Estado Liberal; no quadro dos Estados democráticos e sociais do final do século, 

não havia alternativa senão enveredarem pela reforma da gestão pública ou reforma gerencial. 

 O governo Fernando Henrique Cardoso começa em 1995 com um programa de 

reformas constitucionais visando privatizar os serviços públicos. Porém,Bresser-Pereira(2008, 

p. 96) afirma que: 

 

Estava claro que a grande crise que o país enfrentava desde os anos 80 era 

uma crise do Estado – uma crise fiscal e administrativa – de forma que a 

solução não era substituir o Estado pelo mercado como a ideologia liberal 

propunha, mas reformar e reconstruir o Estado para que este pudesse ser um 

agente efetivo e eficiente de regulação do mercado e de capacitação das 

empresas no processo competitivo. (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 96) 

 

 Nesse sentido, as mudanças da reforma tomaram como base as experiências recentes 

em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, 
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principalmente o Reino Unido, onde se desencadeava a segunda grande reforma 

administrativa da história do capitalismo. As novas ideias estavam ainda em formação e de 

fato não podiam ser confundidas com as da direita, porém muitos países socialdemocratas da 

Europa estavam envolvidos no processo de implantação de novas práticas administrativas. O 

Brasil tinha a oportunidade de tornar-se o primeiro país em desenvolvimento a reformar-se. 

 Através do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado procurou-se estabelecer 

as diretrizes para a implantação de uma administração pública gerencial no país. Dessa forma, 

a Reforma Gerencial de 1995 baseia-se em um modelo que implica mudanças estruturais e de 

gestão. A partir de uma série de perguntas de caráter estrutural, obtiveram-se como resposta o 

fato de que a descentralização, a autonomia dos gestores, e a sua responsabilização por 

resultados tornariam os serviços mais eficientes. 

 Para Bresser-Pereira (2008, p.104), 

 

Enquanto a administração pública burocrática enfatizava a supervisão 

cerrada, o uso de regulamentos rígidos e detalhados, e a auditoria de 

procedimentos, a Reforma Gerencial enfatiza o controle por resultados, a 

competição administrada por excelência, e a participação da sociedade no 

controle das organizações e políticas do Estado”. (BRESSER-PEREIRA, 

2008, p. 104) 

 

 Simione (2014) explica que em sua essência, as reformas na administração pública 

buscam reconstruir uma gestão capacitada para responder às solicitações da sociedade e à 

prestação de serviços com maior qualidade. 

 O princípio da Eficiência se elevou ao patamar constitucional por meio da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, como consequência das aspirações do modelo gerencial de 

administração pública.   

 Para Medauar (2018, p.26),“a eficiência é atualmente o princípio que norteia toda 

Administração Pública, no sentido de produzir resultados rápidos e precisos para satisfazer as 

necessidades da população”. 

 Nesse sentido, Meirelles (2014) destaca a eficiência como um dever administrativo, ou 

seja, uma exigência no sentido de que a atividade administrativa fosse exercida com presteza 

e zelo funcional. Ainda segundo o autor, não basta a atividade administrativa ser desenvolvida 

respeitando o princípio da legalidade, é desejável que ela atenda às necessidades da 

população. Nesse sentido, os princípios constitucionais da eficiência e da legalidade não se 

contrapõem, pelo contrário, eles se harmonizam na proteção do interesse público.    
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 Assim, Mello (2014) explica que o princípio da eficiência não pode ser concebido 

distante do princípio da legalidade, pois não há possibilidades de uma suposta busca por 

eficiência que justifique o prejuízo daquele que é o dever administrativo por excelência.  

Segundo Meireles (2005), este é o mais moderno dos princípios dos atos 

administrativos, visto que não se satisfazem com sua simples legalidade, exigindo igualmente 

que possuam resultados positivos. 

Além disso, a eficiência é princípio que norteia toda a atuação da Administração 

Pública. Deve se ligar à ideia de ação, para produzir resultados de modo ágil e preciso que 

satisfaçam as necessidades da população. Eficiência contrapõe-se à morosidade e à lentidão, 

características habituais da Administração Burocrática. Medauar (2018, p.122) ressalta 

que:“Os dois princípios constitucionais da Administração devem conciliar-se, buscando esta 

atuar com eficiência, dentro da legalidade”, ou seja, o princípio da eficiência não sacrifica a 

legalidade.  

Bem como, a exigência por condutas éticas e a necessidade de aproximação do 

Serviço Público do usuário, reforçam a abordagem por meio da eficiência e da 

descentralização. Isso exige um aumento da flexibilidade e da modernização da estrutura 

normativa e organizacional.  

Desse modo, a associação do princípio da Eficiência com o serviço público, trouxe 

novas pautas para a gestão pública, entre elas: a valorização do concurso público, a avaliação 

de desempenho e o sistema de formação continuada do servidor por meio de cursos de 

capacitação. 

Medidas inicialmente consideradas impopulares, mas que foram decisivas para 

resgatar a credibilidade do serviço público, prejudicada pelos longos anos de práticas 

clientelistas.  

Entre as mudanças trazidas pela EC 19/98, a avaliação de desempenho levantou o 

debate acerca do merecimento, pois passa a ser exigida constitucionalmente com requisito 

para obtenção da estabilidade, e conseqüentemente, a permanência no serviço. Afinal, mesmo 

com a aprovação em concurso público, o servidor passou a ter a qualidade do trabalho 

desenvolvido examinada. Esta avaliação associa-se com o desenvolvimento do trabalhador e 

da instituição a qual ele se vincula. Pois, espera-se do servidor constante aprimoramento 

pessoal e profissional. Além disso, combate também as ideias de inatividade e pessoalidade 

constantemente vinculadas ao serviço público.  

Nesse contexto, o pensamento disseminado pelo gerencialismo somado ao discurso da 

eficiência, formaram a base para os modelos de avaliação de desempenho em vigor nas 
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instituições públicas brasileiras, os quais combatem fortemente a cultura patrimonialista de 

favorecimento.  

Para Silveira (2009), o serviço público precisa voltar-se à coletividade. Devendo ser 

exercido com regularidade, continuidade e eficiência.  

Carvalho (2009, p.107) explica que: 

Cabe ao Estado otimizar os resultados que beneficiam os administrados, 

mediante uma melhor utilização dos recursos públicos. Bem como uma 

maior produtividade e melhor qualidade nas atividades desenvolvidas. Para 

tanto, é necessário que haja uma gestão com efetiva participação 

democrática capaz de reduzir a lentidão e burocratização administrativa. E 

ainda, obter um melhor rendimento dos recursos materiais e 

humanos.(CARVALHO,2009,p.107) 

 

O advento da reforma gerencial no país trouxe também significativo avanço para as 

universidades brasileiras. Assim, há uma tentativa de promoção de gestão autônoma do 

sistema educacional brasileiro, com a LDB, Lei n. 9.394/96. Lei que enfatiza a 

descentralização, a autonomia das universidades e a participação da comunidade nos 

processos decisórios, além de flexibilizar a organização administrativa das instituições de 

ensino.  

Para Souza (2009), O Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais, REUNI, constitui-se como o principal evento para a educação superior brasileira, 

após a reforma universitária de 1968. As diretrizes do programa apontam a necessidade de 

ampliação de vagas no ensino superior, a permanência do estudante na universidade, a 

melhoria constante dos currículos e práticas pedagógicas, além da utilização adequada dos 

recursos a disposição da universidade. Um de seus principais objetivos era incentivar os IFES 

a formularem planos de reestruturação e expansão dos seus quadros de docentes, alunos, 

corpo técnico-administrativo e infraestrutura. 

A expansão trouxe mudanças que interferiram no tamanho e na estrutura das IFES, 

bem como no seu quadro de pessoal constituído por servidores docentes e TAE. Dessa forma, 

o REUNI suscitou, após um longo período sem reposição de pessoal no serviço público, a 

contratação de novos servidores. 

Portanto,não há como negar que a expansão e reestruturação das universidades 

federais provocaram profundas mudanças nos processos de trabalho, especialmente para 

servidores docentes e técnico-administrativos.Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento 

de um ambiente voltado para a gestão de pessoas e que avance na direção da eficiência.  
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Dessa forma, um importante pilar da Reforma Gerencial diz respeito à gestão de 

pessoas. Nesse sentido, para alcançar o objetivo de atender cada vez melhor ao interesse dos 

cidadãos, a administração pública precisa contar com servidores comprometidos com um 

serviço público eficiente. Sobre esse assunto a Nova Política de Recursos Humanos da 

Reforma do Estado (BRASIL, 1997, p. 9), destaca:  

 

A adequação dos recursos humanos tem se constituído em tarefa prioritária 

no contexto de mudança, implicando no estabelecimento de uma política 

voltada para a captação de novos servidores e o desenvolvimento de pessoal 

que estimule o desempenho e a reorganização de carreiras e cargos de forma 

a compatibilizá-los com a reconstrução do aparelho de Estado. (BRASIL, 

1997, p. 9) 

 

Schikmann (2010) reforça também que gestão de pessoas nas organizações públicas 

brasileiras é envolvida por elementos da tradição legalista combinados com traços do 

patrimonialismo, quando contrastados com os atributos idealizados de uma burocracia 

profissional como a impessoalidade e o mérito, podem culminar na geração de um ambiente 

complexo e desafiador.Essa herança de modelo de administração,forjou um estilo gerencial 

com traços autoritários que, notadamente, não corresponde as necessidades complexas e 

multifacetadas que se apresentam atualmente, tanto no que diz respeito às demandas sociais 

quanto àquelas advindas dos servidores públicos, no que concerne à carreiras, realização e 

reconhecimento profissional. 

Nesse sentido, Carvalho Filho (2014, p.68) destaca: 

 

É mister que os sujeitos da atividade tenham qualificação compatível com 

as funções atribuídas a seu cargo. Indiscutível, pois, o rigor para o 

recrutamento de servidores. Quando estes possuem a qualificação e são 

selecionados pelo sistema de mérito, as atividades da administração são 

exercidas com maior eficiência.(CARVALHO FILHO, 2014, p. 68) 

 

Por isso, o investimento no desenvolvimento de pessoas é um excelente meio para a 

consecução da qualidade do serviço público.  

Farias e Gaetani (2002) apresentam a realização de concursos públicos como medida 

necessária e indispensável, mas não suficiente na direção de um serviço público 

profissionalizado.  

Schikmann (2010) afirma que a seleção realizada por concursos tem foco baseado em 

cargos e não em competências. A forma genérica como os cargos são descritos possibilita a 

alocação das pessoas em áreas com características muito diferentes, o que verdadeiramente 
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não supre as reais necessidades em relação às competências. Para o autor, o desafio é formular 

uma política integrada de gestão de pessoas. 

Ainda segundo Schikmann (2010),destacam-se algumas características comuns à 

gestão de pessoas das organizações públicas podem ser evitadas, são elas:  

a) Desvinculação da visão do cidadão como destinatário do serviço público – em 

diversas organizações públicas ainda não é clara a ideia de que o cidadão é a razão 

de ser da organização, pois é para ele que qualquer serviço público trabalha;  

b) Pouca ênfase no desempenho – muitas organizações públicas ainda não vinculam 

a realização do trabalho com o adequado desempenho. Apesar dos esforços 

orientados para a introdução dos valores da meritocracia que remontam à década 

de 1930 e dos movimentos mais recentes de avaliação de desempenho que 

alcançam a década de 1970, também por conta da falta de visão do cidadão como 

cliente, o desempenho nem sempre é considerado na realização do trabalho;  

c) Mecanismos de remuneração que desvinculam os vencimentos do desempenho – 

os funcionários sentem-se pouco estimulados a melhorar seu desempenho, uma 

vez que a remuneração independe desse fator. Pode-se inferir que esse fenômeno é 

capaz de provocar a inércia e a falta de comprometimento dos funcionários;  

d) Limites à postura inovadora – além da questão remuneratória, a própria rigidez da 

legislação estimula a inércia gerencial, uma vez que muitas iniciativas esbarram 

nas limitações da legislação; 

e) Poucos mecanismos de planejamento e pouca preocupação com a gestão – a fraca 

ênfase no desempenho conduz a uma atuação voltada para o cumprimento das 

tarefas do dia a dia, sem preocupação com um planejamento que contemple uma 

visão para o curto, médio e longo prazo. Por conta disso também não há uma 

cultura de monitoramento de resultados,feedbacke envolvimento dos funcionários 

na melhoria contínua da gestão; 

f) Rotatividade na ocupação de posições de chefia – por conta da rotatividade, as 

posições de chefia podem apresentar intensa alternância entre os membros da 

equipe de trabalho ou do órgão. 

 

A despeito dos problemas elencados pelos autores, a gestão de pessoas no setor 

público vem sofrendo mudanças significativas desde a década de 1990. As mudanças no papel 

da gestão de pessoas começaram a partir do momento que a administração pública constatou a 



27 
 

necessidade de alterar o perfil da força de trabalho, em direção a um quadro mais 

profissionalizado de servidores (MAGALHÃES et al., 2010). Contudo, para Siqueira e 

Mendes (2009) a área de gestão de pessoas no serviço público tem um longo caminho a 

percorrer na criação de um modelo próprio eficiente e justo. 

Nesse sentido, tendo como foco principal as instituições universitárias, Grillo (2001) 

destaca a importância de uma gestão de pessoas condizente com as reais necessidades da 

universidade. Por isso, torna-se fundamental o estabelecimento de uma política de gestão de 

pessoas nas instituições universitárias que busque o melhor aproveitamento das 

potencialidades de seus servidores, criando um ambiente capaz de promover ensino e pesquisa 

de qualidade, com reflexos positivos na formação de profissionais.  

Nesse sentido, Grillo (2001) propõe algumas diretrizes para auxiliar o 

desenvolvimento profissional e pessoal de docentes e técnico-administrativos, entre elas:  

a) Atrair profissionais competentes: a universidade deve contar comum corpo 

servidores muito bem capacitados;  

b) Criar incentivos para o desempenho eficaz das atividades;  

c) Promover o aperfeiçoamento contínuo: manter os profissionais em permanente 

processo de atualização, a fim de possibilitar o acompanhamento dos avanços da 

ciência;  

d) Orientar os recém-admitidos nas novas funções: antes de iniciarem as atividades 

os funcionários devem ter conhecimento da estrutura organizacional, dos 

objetivos e funcionamento da instituição e também de suas próprias atribuições; 

e) Preparar os cargos de direção e função gratificada para ocupar chefias: as 

universidades não dão importância à preparação dos servidores para liderar um 

grupo de pessoas e tomar decisões; 

f) Verificar periodicamente o desempenho: tendo sempre em mente que o principal 

objetivo da avaliação precisa ser promover o desenvolvimento profissional e 

pessoal de seus servidores; 

g) Assegurar a participação de todos nas decisões da universidade: adotando a 

colaboração de todos para definir as diretrizes das organizações. 

 

Para Grillo (2001), para vencer os desafios que as instituições universitárias enfrentam 

atualmente, é imprescindível que sejam implementadas novas formas de gestão, voltadas, 

sobretudo, para a valorização das pessoas que a integram.  
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E partindo da compreensão de que um dos maiores desafios do setor público brasileiro 

é de natureza gerencial, busca-se um modelo de excelência em gestão de pessoas, focado em 

resultados e orientado para o cidadão. Dessa forma, o estudo acerca do processo do estágio 

probatório nas carreiras de provimento efetivo em organizações públicas justifica-se pela 

importância da análise do desempenho profissional dos servidores, na busca permanente pela 

melhoria na qualidade dos serviços públicos. 
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3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERAIS  

O objetivo deste capítulo é discutir algumas teorias que fundamentam o presente 

estudo. Assim, analisaremos e conceituaremos a avaliação de desempenho de forma ampla no 

contexto das organizações públicas brasileiras. Em seguida, trataremos especificamente da 

avaliação especial de desempenho a qual estão submetidos os servidores efetivos em estágio 

probatório. 

 

3.1       Conceituando a Avaliação de Desempenho  

 

 

A gestão do desempenho humano no trabalho sempre constituiu tema controverso nas 

organizações. A subjetividade inerente a alguns procedimentos de avaliação contrapõe-se às 

necessidades de mensuração de resultados. Num contexto de globalização e de busca por 

maximização de resultados, torna-se indispensável o uso de ferramentas de gestão do 

desempenho capazes de gerar melhoria de resultados dos servidores.  

Segundo Brandão e Guimarães (2011),surgem as primeiras escalas de avaliação das 

pesquisas de Taylor sobre a racionalização do trabalho, com claro objetivo de promover o 

controle do funcionário. No século XX, a avaliação do trabalhador evoluiu dos métodos de 

controle e passa a se inserir num contexto de mudanças organizacionais.  

No Brasil, foi a partir de 1930, na gestão de Getúlio Vargas que a avaliação de 

desempenho foi introduzida na administração pública. Com a criação do Departamento de 

Administração do Serviço Público (DASP), em 1938, o governo buscava melhorar a 

qualidade dos serviços públicos, e ainda, promover o aperfeiçoamento dos recursos humanos 

do Estado.  

Desde 1970, busca-se vincular a avaliação de desempenho ao mérito e ao tempo de 

serviço. A partir desse momento, que os primeiros países a aderir ao modelo gerencial 

passaram a dar importância à avaliação de desempenho. Nos órgãos públicos um dos 

principais objetivos da avaliação de desempenho é a possibilidade de oferecer feedback para a 

melhoria do desempenho dos servidores e dos processos de trabalho. Assim, é necessário que 

se configure como um processo claro e constante. 

Atualmente, a base legal da avaliação de desempenho está prevista na Constituição 

Federal de 1988, na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – Regime Jurídico dos 
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Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais – e nas 

legislações específicas dos cargos, carreiras e planos de cargos.  

A Constituição Federal, de 1988, em especial no que tange às inovações advindas da 

Emenda Constitucional nº 19/98, define situações para as quais está prevista a avaliação de 

desempenho:avaliação de desempenho dos dirigentes de órgãos e entidades que tiveram sua 

autonomia gerencial ampliada mediante contrato de gestão (art. 37, § 8º, inciso II);  perda de 

cargo público (art. 41, § 1º, inciso III);  condição para aquisição de estabilidade (art. 41, § 

4º);  avaliação de desempenho dos administradores das empresas públicas (art. 173, inciso 

V). 

A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que regulamentou o art. 37 da 

Constituição Federal, dispôs, em seu art. 20, que durante o estágio probatório, a aptidão e a 

capacidade do servidor nomeado serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, 

observados a assiduidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa, a produtividade e a 

responsabilidade.  

Assim, os objetivos da avaliação de desempenho para o servidor público federal, 

definidos pela Lei 11.784, de 22 de setembro de 2008, são: promover a melhoria da 

qualificação dos servidores públicos; e subsidiar a política de gestão de pessoas, 

principalmente quanto à capacitação, desenvolvimento no cargo e/ou na carreira, remuneração 

e movimentação de pessoal. 

Nesse sentido, a Lei 11.091/2005,que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira 

dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação no âmbito das Instituições Federais de 

Ensino, define a avaliação do desempenho dos servidores como processo pedagógico, que 

deve ser realizado mediante critérios objetivos decorrentes das metas da instituição. Já o 

Decreto 5.825/06 apresenta a avaliação de desempenho como instrumento gerencial que 

permite mensurar os objetivos obtidos, mediante critérios objetivos previamente definidos e 

estabelecidos com base nas metas institucionais. Por isso, ela é uma das ferramentas mais 

eficazes de gestão de pessoas. 

Marras (2012) afirma que a avaliação de desempenho é um método que busca 

conhecer e avaliar o desempenho dos indivíduos. Trata-se de um instrumento desenvolvido 

para acompanhar sistematicamente o indivíduo no cumprimento de suas atividades. 

Nesse contexto, o desempenho do servidor deve relacionar-se com a qualidade e a 

eficiência. Vale ressaltar que não existe um modelo padrão de avaliação de desempenho que 

pode ser aplicado a todas as organizações, pois a aplicabilidade da avaliação depende também 

de diversos fatores.  
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Conforme Freire (2016, p.44), 

 

Por meio da avaliação de desempenho que se pode medir e verificar o 

desempenho e a produtividade do servidor. O seu objetivo é melhorar os 

resultados, ajudando os indivíduos a atingirem níveis de desenvolvimento 

mais elevados. Assim, considera que entre os objetivos da avaliação de 

desempenho está a possibilidade de melhorar as competências das pessoas e 

das organizações. (FREIRE, 2016, p. 44) 

 

Nesse sentido, a avaliação de desempenho pode atuar como mecanismo de 

transformações nas organizações, além de identificar fragilidades e deficiências, diagnosticar 

o desempenho individual e grupal, oportunizando também a melhoria dos resultados das 

organizações. Por isso, mostra-se notório que o desenvolvimento institucional ocorre por 

meio do desenvolvimento de pessoas, e ainda, que o fator humano é indispensável para o 

desenvolvimento das organizações.  

Desse modo, o processo de avaliação de desempenho é um importante instrumento 

para gerar subsídios às demais atividades referentes à gestão de pessoas, assim, não deve se 

restringir a uma simples formalização.  

Bergue (2014) informa que na gestão de pessoas está implícito o seu alinhamento com 

o planejamento organizacional, ou seja, as políticas dessa área devem propiciar condições 

para o alcance dos objetivos da instituição. Assim, a gestão de pessoas precisa equilibrar o 

desenvolvimento organizacional e das pessoas, apresentando resultados positivos para ambos.  

Porém, de acordo com BRASIL (2013, p. 9), constata-se que a avaliação, apesar dos 

aspectos positivos que introduziu ao longo dos anos, acabou por ser utilizada, na maioria das 

instituições, como simples instrumento de obrigação burocrática.Dessa forma, observa-se que 

a objetividade e a impessoalidade são indispensáveis à implantação de uma sistemática de 

avaliação de desempenho. Pois, a utilização de instrumentos adequados pode reduzir a 

subjetividade do processo.  

Outro ponto a ser destacado foi apontado por Bergamini e Beraldo (1989), elas 

entendem a necessidade de capacitar os avaliadores para a realização de uma avaliação de 

desempenho justa e eficaz. De acordo com as autoras, os avaliadores não podem apresentar 

intenções prévias para se servirem do instrumento de avaliação, protegendo ou perseguindo os 

avaliados. As autoras adicionam, no entanto, que uma avaliação de desempenho realizada 

inadequadamente pode desmotivar o trabalhador, resultando na perda de sua eficácia. 
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Em se tratando da área de gestão de pessoas no serviço público, notadamente no 

Brasil, ela vem passando por mudanças, passando a importar ao longo dos anos práticas 

gerencialistas próprias da iniciativa privada. Segundo Pontes (1999, p. 77):  

 

Um programa formal de avaliação de desempenho deve ter como principais 

objetivos melhorias voltadas à produtividade, qualidade e satisfação dos 

clientes, através do comprometimento das pessoas. E ainda, deve gerar 

informações capazes de melhorar a comunicação na organização, 

estabelecendo um clima de confiança, e cooperação entre as equipes de 

trabalho. (PONTES, 1999, p. 77) 

 

Portanto, pessoas são fontes decisivas para a obtenção da qualidade do serviço e 

somente com um acompanhamento gerencial do desempenho delas é que se conseguirá 

reduzir a diferença entre o resultado real e o esperado. 

Para ENAP (2000), nota-se como o instrumento de avaliação de desempenho passou a 

ser importante e a beneficiar tanto a organização quanto aos funcionários/servidores, uma vez 

que para a organização auxilia na tomada de decisões administrativas e para os 

funcionários/servidores, é a oportunidade para o autoconhecimento, desenvolvimento e a 

busca de realização.  

Um programa eficiente de Avaliação de Desempenho pode subsidiar, inclusive, 

decisões que envolvem carreira e participação nos resultados, além do levantamento de 

necessidades de treinamento e de desenvolvimento. Para Brasil (2013, p. 3): 

 

No atual cenário de trabalho, muito enfoque tem sido dado ao planejamento 

de desempenho, numa visão tática da ferramenta de gestão aplicada à 

compreensão do ato de desempenhar no trabalho. Visando a fortalecer o 

ciclo profissionalização–valorização-reconhecimento dos servidores, aliado 

à busca pela excelência na gestão pública. (BRASIL, 2013, p. 3) 

 

Nesse contexto, a avaliação de desempenho deve ser compreendida em seu caráter 

essencialmente formativo.  

Para Coelho Jr.(2011), o caráter formativo diz respeito ao monitoramento constante, 

que deve ser feito com base no plano de atividades previamente pactuado entre servidores e 

chefia. Quando utilizada como instrumento de gestão, a avaliação de desempenho tende a 

gerar diversos benefícios, tanto para os servidores quanto para a instituição. 

De acordo com Brasil (2013, p. 20): 
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O processo de avaliação de desempenho atua como elemento integrador das 

práticas de gestão de pessoas, uma vez que seus resultados podem ser 

utilizados para a melhoria dos diversos subsistemas de gestão de pessoas, 

tais como: fomentar o redesenho de programas de capacitação e identificar 

demandas de melhoria de processos, fluxos e condições de trabalho, entre 

outros. 

 

Assim, a avaliação de desempenho busca melhorar a qualidade dos serviços públicos e 

apoiar os processos de gestão da capacitação e do desenvolvimento de carreiras.  Para isso é 

necessário que todo o processo seja enxergado como momento de desenvolvimento para o 

indivíduo e para organização em si.  

Em virtude das mudanças ocorridas na sociedade,os modelos de avaliação de 

desempenho vêm sendo discutidos. Apesar dos esforços realizados, permanece o desafio de 

adequar os instrumentos a essa nova realidade. Por isso, é indispensável que as organizações 

desenvolvam sistemáticas de avaliação capazes de acompanhar o crescimento das pessoas que 

nela exercem suas atribuições. Assim, essa necessidade também se aplica aos órgãos públicos, 

dos quais, um deles, é objeto deste estudo. 

No serviço público federal, a avaliação de desempenho durante o período de estágio 

probatório é pressuposto básico para a estabilidade, tornando o rendimento um critério para a 

permanência do profissional no serviço.Ainda que tal iniciativa tenha sua relevância, destaca-

se que os critérios avaliativos ainda atuam na maioria das instituições numa perspectiva 

tradicionalista, gerando modelos clássicos que se opõem as novas estratégias de avaliação que 

envolvem constructos de desenvolvimento e integração de pessoas e instituições.Há que se 

trabalhar a cultura organizacional, buscando que todos entendam o real significado e 

necessidade de se avaliar o desempenho das pessoas e não a enxerguem somente como mera 

burocracia, ou preenchimento de formulário. 

No serviço público um dos principais objetivos da avaliação de desempenho é o 

levantamento de informações da eficiência diante do serviço prestado pelo servidor. Essas 

informações representam um recurso estratégico único para as organizações.  

Shigunov Neto e Gomes (2003) confirmam que a relevância da avaliação de 

desempenho refere-se principalmente ao fato de poder diagnosticar, por meio de inúmeras 

ferramentas, o desempenho dos recursos humanos da organização em determinado período de 

tempo. A partir disso, a organização poderá coletar dados e informações sobre o desempenho 

de seus funcionários e direcionar suas ações e políticas. Por isso, a avaliação de desempenho 

deve estar integrada à um sistema maior de gestão, compondoum sistema de gestão do 

desempenho. 
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Apesar dos esforços das organizações para cumprir as avaliações de desempenho, em 

muitos casos, os resultados alcançados distanciam-se dos resultados pretendidos. Desse modo, 

embora a técnica tenha introduzido aspectos positivos às organizações públicas ao longo dos 

anos, na maioria das instituições não promoveu as mudanças necessárias à prática de uma 

cultura de desempenho (BRASIL, 2013). 

 Entretanto, há experiências exitosas, como a do Banco do Brasil, que envolve a 

integração da gestão por competências baseada nas premissas do balancedscorecarde a 

avaliação 360 graus. Ainda em2004, o Banco do Brasil iniciou um processo de reformulação 

do seu instrumento de avaliação, que culminou no desenvolvimento de um novo modelo. Para 

Brandão et al.(2008), com essa mudança, a organização buscou unir práticas de gestão 

modernas, como a gestão por competências, a avaliação 360 graus e o balancedscorecard, em 

torno de um sistema dinâmico, e com isso constituir um modelo que pudesse promover a 

melhoria do desempenho e o desenvolvimento profissional e organizacional, corrigindo 

distorções verificadas em instrumentos utilizados anteriormente. 

Embora o Banco do Brasil se utilize, desde a década de 1960, de instrumentos para 

avaliar o desempenho de seus funcionários, foi em 1998 que a empresa aperfeiçoou esse 

processo, implementando um modelo denominado internamente Gestão do Desempenho 

Profissional (GDP). Esse instrumento objetivava alinhar os desempenhos individual, 

departamental e organizacional, a partir de parâmetros definidos pela estratégia corporativa. A 

intenção era minimizar distorções e subjetividades no processo de avaliação até então vigente.  

Conforme Brandão e Guimarães (2001), a gestão por competências figura como 

alternativa aos modelos gerenciais tradicionalmente utilizados pelas organizações. Propõe-se 

a orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da 

organização (individual, grupal e organizacional), as competências necessárias à consecução 

de seus objetivos. 

Segundo esses autores, a gestão por competências constitui um processo contínuo, que 

tem como etapa inicial a formulação da estratégia organizacional. Depois disso, em razão dos 

objetivos estabelecidos, definem-se indicadores de desempenho, metas e identificar as 

competências necessárias para concretizar a atuação esperada. E enfim, por meio de 

instrumentos de gestão ou ferramentas gerenciais, como o balanced scorecard, por exemplo, a 

organização pode identificar suas lacunas de competências, isto é, a diferença entre as 

competências necessárias para concretizar a estratégia corporativa e as competências 

disponíveis no momento. Assim, a organização pode planejar ações para captar e desenvolver 

as competências de que necessita.  
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Buscando aprimorar os mecanismos tradicionais de avaliação do desempenho 

organizacional, Kaplan e Norton (1997) desenvolveram um instrumento gerencial que procura 

avaliar resultados a partir da mensuração de ativos tangíveis e intangíveis de uma empresa, 

como produtos e serviços de qualidade, funcionários competentes e motivados, processos 

eficientes e clientes satisfeitos. Tal instrumento, denominado balanced scorecard (BSC), 

preserva as medidas financeiras tradicionais, mas focaliza outras três perspectivas de 

desempenho: clientes, processos internos e aprendizagem.  

Assim, as ações continuam sendo acompanhadas pelos tradicionais relatórios, mas 

passam a ser orientadas também para o alcance de metas referentes a clientes, processos 

internos, inovações. 

Já a avaliação 360º é também conhecida por Avaliação por múltiplas fontes, o 

funcionário recebe feedback de diversas fontes: superiores, subordinados, pares, clientes 

internos e externos, e até a avaliação que faz de si mesmo (PONTES, 2008). Todos que 

interagem de alguma forma com o funcionário avaliam seu desempenho, de modo a evitar a 

percepção unilateral do gestor imediato. 

Em geral, utiliza alguma das ferramentas de desempenho para desenvolvimento do 

questionário/formulário de avaliação, por exemplo, o método de escalas gráficas ou método 

de avaliação por competências. É avaliado como um dos procedimentos de avaliação 

contemporâneos mais completos e apresenta como principais vantagens: o aumento da 

credibilidade do resultado da avaliação, com diluição de eventuais distorções por parte de um 

dos avaliadores; compartilhamento de responsabilidade pelo processo avaliativo; maior 

comprometimento dos envolvidos; melhoria na comunicação entre os funcionários da mesma 

equipe; melhoria no processo de feedback.  

Segundo Leme (2005), a grande vantagem de se ter múltiplas fontes de avaliação é 

que é possível eliminar distorções ou até mesmo discriminações que uma única fonte possa 

gerar.Porém, apresenta como desvantagens a supervalorização da autoavaliação em benefício 

próprio e complexidade operacional do método.  

Assim, o modelo adotado consegue integrar pressupostos de modelos e práticas de 

gestão referenciados pela literatura como modernos e eficazes, como a gestão por 

competências, o BSC e a avaliação 360 graus. Também procura considerar as necessidades 

organizacionais de desenvolvimento de competências e de melhoria de desempenho, bem 

como os interesses pessoais de desenvolvimento e crescimento na carreira, como sugerem 

Brandão e Guimarães (2001).  
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3.2.     Avaliação de desempenho durante o estágio probatório 

 

Estágio probatório é o período em que o servidor público terá seu desempenho 

avaliado. Nesse intervalo será verificado se possui aptidão e capacidade para o desempenho 

do cargo de provimento efetivo no qual ingressou por meio de concurso público. Esse período 

tem início com a entrada em exercício e tem a duração de 36 meses. 

O estudo acerca do processo do estágio probatório nas carreiras de provimento efetivo 

em organizações públicas justifica-se pela importância da análise do desempenho profissional 

dos servidores, na busca permanente pela melhoria na qualidade dos serviços públicos. 

Modesto (2002) afirma que o estágio probatório é o período de adaptação, avaliação e 

treinamento, em efetivo exercício, dos servidores que ingressaram na Administração Pública 

Federal por meio de concurso público. Nesse período deverá ocorrer a avaliação da aptidão do 

servidor para o desenvolvimento das atribuições do cargo ocupado, bem como, deve ocorrer 

sua integração no serviço público. Ao final do estágio probatório, tendo uma avaliação 

favorável o servidor adquire a estabilidade. Estágio probatório e estabilidade são institutos 

jurídicos distintos, porém a relação que estabelecem entre si algumas vezes é indissociável.  

No serviço público federal, a avaliação de desempenho durante o período de estágio 

probatório é pressuposto básico para a sua estabilidade, tornando o rendimento um critério 

para a permanência do profissional no trabalho. Ainda que tal iniciativa tenha sua relevância, 

destaca-se que os critérios avaliativos ainda atuam na maioria das instituições numa 

perspectiva tradicionalista, gerando modelos clássicos que se opõem as novas estratégias de 

avaliação que envolvem constructos de desenvolvimento e integração de pessoas e 

instituições. 

Meirelles (2005) declara que o estatuto da estabilidade foi criado para evitar que o 

servidor público fosse vítima de atos discricionários do governo, assegurando a continuidade 

na prestação dos serviços, mesmo havendo mudanças de governo, com a execução de metas a 

longo prazo. Assim, a estabilidade é a garantia de permanência do servidor na Administração 

Pública. Conforme Medauar (2018) afirma, ao adquirir estabilidade o servidor somente 

perderá o cargo ou o vínculo de trabalho com a Administração nos seguintes casos, previstos 

na Constituição Federal: 

a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

b) através de processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho; 

d) para assegurar o cumprimento do limite de despesa com pessoal ativo e inativo. 



37 
 

 

Medauar (2018, p. 274) adiciona também que a avaliação desfavorável não implica 

exoneração automática, sumária.  Nesse sentido, o STF formulou a Súmula nº 21, do seguinte 

teor: “Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito 

ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade”.  

Por sua vez, a Constituição Federal, art. 5º, LV- assegura o contraditório e a ampla 

defesa aos que têm controvérsias com a Administração e aos acusados em geral.  

Assim, por força da referida súmula e do preceito constitucional, ao servidor em 

estágio probatório deve ser dada ciência prévia de sua avaliação de desempenho 

(contraditório) e possibilidade prévia de apresentar alegações e documentos a respeito 

(contraditório e ampla defesa), antes de se editar ato de exoneração ou demissão. 

A introdução do estágio probatório no Brasil ocorre de forma complementar às 

discussões sobre a institucionalização do concurso público como forma de ingresso no serviço 

público. Segundo Modesto (2002), o grande desafio para a administração pública é a 

realização um processo avaliativo, contínuo, ordenado, garantidor dos direitos do servidor, 

mas ao mesmo tempo capaz de depurar resultados que identifiquem os agentes que realmente 

estão aptos ao desempenho de funções públicas. Consta-se que a avaliação de desempenho 

precisa deixar de funcionar como simples instrumento de obrigação burocrática, e finalmente, 

passar a introduzir as mudanças necessárias à prática de uma cultura de democrática, com 

base na obtenção de resultados efetivos. 

Durante muito tempo, o estágio era entendido simplesmente como o intervalo de 

tempo existente entre a entrada do servidor em efetivo exercício e a aquisição da estabilidade. 

Contudo, esse entendimento começou a mudar ainda no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, por meio da Emenda Constitucional 19/98. 

 Conforme Costin (2010, p. 69), 

 

Dentre as diversas alterações trazidas pela emenda, destaca-se a redação do 

art. 41 da Constituição Federal, que passou a definir o estágio probatório 

como período de três anos e exigindo também que o servidor seja avaliado 

por comissão designada para essa finalidade, para que assim alcance a 

estabilidade. (COSTIN, 2010, p. 69) 

 

Diante disso, e com vistas à realização de efetiva análise a respeito da aptidão e a 

capacidade para desempenho do cargo, os candidatos são avaliados observados os seguintes 

aspectos: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, 

em conformidade com o Art. 20 da Lei nº 8.112/1990. 
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Apesar da prática equivocada de alguns órgãos, que entendem o processo unicamente 

como um simples intervalo de tempo, é durante o estágio probatório, que a Administração 

avalia o servidor quanto aos fatores já mencionados. Dessa forma, o servidor que não for 

aprovado poderá ser exonerado do cargo, deixando o serviço público. Caso aprovado, o 

servidor estará habilitado à aquisição da estabilidade. Afinal, depois da aprovação em 

concurso público é a avaliação especial de desempenho realizada durante o estágio probatório 

que passa a analisar a capacidade do servidor em relação às atribuições do cargo que ocupa.  

Assim, o estágio probatório pode ser concebido como um espaço de tempo necessário 

para adaptação, aquisição de novas aprendizagens e integração organizacional, em que o 

resultado final deve ser a melhoria dos serviços oferecidos à população.   

O estágio probatório é, sobretudo um período de formação, nele o novo servidor, é 

confrontado com o desafio de trabalhar com padrões, normas e procedimentos desconhecidos. 

Essa realidade cria a necessidade de integração e adaptação ao serviço e ao novo ambiente. 

Entretanto, muitos processos de avaliação de desempenho ainda estão voltados para manter os 

indivíduos sob controle, caracterizando-se apenas como um instrumento de punição. 

Assim, diante do caráter autoritário da gestão que historicamente predominou na 

realidade brasileira, realizar um processo de avaliação coerente e alicerçado nos princípios da 

eficiência, legalidade e impessoalidade constitui verdadeiro desafio às organizações 

modernas. 

Chauí (2002) assegura que nossa sociedade é autoritária porque é hierárquica, pois em 

qualquer circunstância, divide as pessoas em: inferiores, que devem obedecer, e superiores, 

que devem mandar. Não há percepção, nem prática da igualdade como um direito. Nossa 

sociedade também é autoritária porque é violenta e vigoram o racismo, machismo, 

discriminação religiosa e de classe social, desigualdades econômicas das maiores do mundo, 

exclusões culturais e políticas. 

Assim, com o objetivo de destacar que o processo de avaliação de desempenho requer 

alguns cuidados fundamentais de modo a evitar a ansiedade excessiva e a viabilizar as 

mudanças comportamentais desejadas e o efetivo uso dos resultados para subsidiar ações 

concretas.Hipólito e Reis (2002) apontam algumas medidas necessárias, tais como:utilização 

de critérios de avaliação claros; ampla comunicação dos objetivos, etapas e impactos do 

processo; capacitação dos avaliadores e avaliados no tocante à importância e utilidade de cada 

um dos instrumentos de avaliação e à compreensão das ações deles recorrentes; apresentação 

da avaliação como elemento de apoio do desenvolvimento da organização e do trabalhador, 

de modo a desmistificar a relação usualmente estabelecida entre avaliação e punição.  
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Dessa forma, a avaliação passa a possuir caráter positivo, pois proporciona a 

identificação dos trabalhadores que necessitem de treinamento, a descoberta de novos talentos 

da organização, e a disponibilização de elementos que propiciem subsídios para promoções e 

transferência de funcionários. 

Por isso, avaliação especial de desempenho deve acontecer não somente a fim de 

atender a legislação vigente, mas, sobretudo, para alcançar com efetividade a socialização e 

desenvolvimento de seus servidores, contribuindo, desta forma, para a boa gestão do serviço 

público. 

Nesse contexto, o servidor em estágio probatório deve receber acompanhamento 

necessário ao pleno exercício das competências desejadas pela organização naquele cargo. E 

vale salientar que é através de um processo avaliativo periódico, divido em etapas, que se 

torna possível entender a evolução do agente ao longo do tempo.Cabe, por fim, destacar que a 

avaliação de desempenho em estágio probatório não deve ser compreendida apenas como 

ferramenta burocrática, mas como um instrumento de desenvolvimento de pessoas.  

 

3.3. Avaliação no estágio probatório: Critérios e modelo aplicados na Escola Agrícola 

de Jundiaí 

 

Como a Escola Agrícola de Jundiaí trata-se de uma Unidade Acadêmica Especializada 

vinculada a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a instituição segue os critérios, 

padrões, resoluções e modelos adotados pela UFRN.   

Assim, como já vimos anteriormente, a avaliação especial de desempenho do servidor 

público federal no período de estágio probatório, exigida a partir da Emenda Constitucional 

19/1998, que tem por finalidade analisar, no período de três anos se o profissional aprovado 

em concurso público possui as competências necessárias ao desenvolvimento de suas 

atribuições, mostra-se imprescindível ao esforço de criar mecanismos de avaliação que 

exprimam compromisso com os princípios da eficiência e impessoalidade. Dessa forma, os 

modelos de avaliação de desempenho vêm sendo discutidos à luz das rápidas e profundas 

mudanças ocorridas na sociedade. 

No cenário das instituições universitárias, Grillo (2001) enfatiza que apesar das 

dificuldades que, eventualmente, possam surgir durante a implementação de um novo 

processo, avaliar o desempenho é um procedimento indispensável.  
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Nesse sentido, é possível considerar o processo de avaliação de desempenho nas 

instituições públicas, fundamental para construção de condutas e procedimentos coerentes 

com os princípios da boa administração pública, como a impessoalidade e a ética. 

O estágio probatório a que o servidor público é submetido, precisa ser compreendido 

em um contexto mais amplo, de valorização e aperfeiçoamento, ao levar em conta a dimensão 

dinâmica do ambiente e, especialmente, ao oferecer respostas à desejos e aspirações humanas. 

O número de servidores Técnicos Administrativos em Educação em estágio probatório 

na UFRN, e conseqüentemente sujeitos a avaliação especial de desempenho aumentou 

significativamente, principalmente, pela introdução da universidade no Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, instituído por meio do 

Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 2007.  

Por meio deste Decreto, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) foram 

estimuladas a expandir seus quadros de docentes, alunos e corpo técnico-administrativo. Essas 

mudanças interferiram tanto no tamanho e na estrutura das IFES, bem como no seu quadro de 

pessoal constituído por servidores docentes e técnicos. Esta expansão também alcançou a 

Escola Agrícola de Jundiaí significativamente. 

Atualmente, a instituição possui 4.340 alunos. Sendo 671 nos Cursos Técnicos 

presenciais, 2.800 na EAD/Rede E-Tec Brasil, 174 no Pronatec/Mediotec,558 na graduação e 

137 na pós-graduação. 

A EAJ possui 111 docentes, sendo 64 atuando no Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico e 47 dedicados ao Magistério Superior. A unidade conta também com 70 

servidores técnico-administrativos e 126 funcionários terceirizados. É nesse cenário de 

expansão do quadro de pessoal que se consolida a necessidade de se aprimorar o 

desenvolvimento de pessoas na instituição.  

Meyer Júnior (2014) coloca que as instituições universitárias devem ser entendidas a 

partir de suas singularidades. O autor explica que no processo decisório a natureza política 

predomina, de forma que as decisões são diluídas em órgãos colegiados, devido à estrutura 

fragmentada e descentralizada. Assim sendo, é preciso questionar-se: Diante das 

transformações impostas que tipo de administração universitária é necessária?  

No contexto local, buscando alinhar a gestão pública com o desenvolvimento de 

pessoas, o plano de gestão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se fundamenta 

em princípios como a pluralidade, a autonomia, a ética e a transparência. Pensando nisso, 

prever ações expressivas de tais princípios, demanda a valorização de todos os servidores 

enquanto sujeitos conscientes de seu papel social no exercício de cargos públicos 
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De acordo com o Manual de Instrução dos servidores técnicos administrativos da 

UFRN, a expressão da ética e da transparência na gestão das pessoas abrange, entre outros 

aspectos, as expectativas de um desempenho do servidor compatível com os cargos que ocupa 

bem como o cultivo dos hábitos de prestação de contas, da avaliação e do controle sobre o 

desempenho e a aplicação de recursos.  

Ainda de acordo com o Manual de Instrução, implementar um plano de gestão com 

tais características implica a necessidade de estimular as atitudes de autoexigência dos 

servidores em relação ao próprio desempenho profissional. 

Diante disso, e com base na realização de efetiva análise a respeito da aptidão e da 

capacidade para desempenho do cargo, os servidores da UFRN são avaliados observados os 

seguintes fatores e subfatores, em conformidade com o Art. 20 da Lei nº 8.112/1990: 

I - Assiduidade: Frequência, participação em atividades, pontualidade e 

otimização do horário de trabalho.  

II - Disciplina: Observância a normas procedimentos e hierarquia; trabalhos em 

equipe: relacionamento com público interno e externo, resiliência e receptividade 

a informações sobre o seu desempenho.  

III - Iniciativa: Proatividade, interesse, aprendizagem, conhecimento do trabalho, 

visão sistêmica, tomada de decisão, solução de problemas e gerenciamento nas 

relações de trabalho.  

IV - Produtividade: Comunicação, conhecimento do trabalho, ordenamento do 

trabalho, produtividade, qualidade. No caso dos docentes também inclui planos de 

trabalho, de Ensino e a avaliação discente.  

V - Responsabilidade: Ética profissional, comprometimento, sigilo, cumprimento 

de tarefas e prazos, zelo pelo material de trabalho e patrimônio público. 

 

Além dos critérios elencados acima, a UFRN possui a resolução Nº 008/2006 e 

083/2006, que regulamentam internamente o acompanhamento e avaliação para homologação 

do estágio probatório dos servidores da universidade.  

Nesse contexto, as resoluções estabelecem o Programa de Tutoria Organizacional, que 

possui como objetivo principal, designar um servidor experiente para apoiar um servidor 

recém-admitido, com intenção de familiarizar o recém-admitido com a cultura, normas e sua 

rotina de trabalho, de forma a promover melhor adaptação ao serviço. Assim, o tutor terá as 

seguintes atribuições: 
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a) Colaborar na inserção social e profissional do servidor, orientando-o sobre 

informações e aspectos institucionais de seu interesse e inerentes às suas 

atribuições; 

b) Assessorar o servidor na elaboração do Plano de Trabalho e acompanhar a sua 

execução; 

c) Interagir com a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, através da Divisão de 

Acompanhamento e Avaliação, e demais órgãos sempre que necessário. 

 

Além do programa de tutorização, outra medida adotada pela UFRN foi a criação do 

Programa de Integração ao Serviço Público para os Servidores Técnico-Administrativos em 

Educação. 

 O programa possui como principais finalidades propiciar a socialização e ambientação 

dos servidores e promover o planejamento inicial do desenvolvimento na carreira. O 

Programa de Integração ao Serviço Público é composto pelas seguintes atividades: Seminário 

de Integração e Trilhas de Capacitação Básica.  

Tem-se que o Seminário de Integração consiste em: 

 

Uma atividade de capacitação que tem o objetivo de possibilitar ao servidor 

a sua socialização e integração no serviço público, contemplando atividades 

informativas, reflexivas e de planejamento essenciais para seu ingresso na 

UFRN. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2006, p.1) 

 

Enquanto as Trilhas de Capacitação Básica são compostas por um bloco de atividades 

de capacitação que possibilitam, por intermédio de caminhos flexíveis, a promoção do 

desenvolvimento de competências voltadas para o início da carreira do servidor ingressante na 

UFRN. 

Compete ao servidor ingressante e a sua chefia imediata planejarem em conjunto a 

participação do servidor nas atividades que compõe as Trilhas de Capacitação, buscando 

integrar o desenvolvimento institucional com as expectativas pessoais e profissionais do 

servidor. 

Em relação à avaliação, de acordo com a regulamentação interna da UFRN, os 

servidores serão avaliados da seguinte forma: No 8º, 16º e 24º mês de exercício, a chefia 

imediata em conjunto com o tutor realiza a formalização do acompanhamento parcial do 

servidor, obtido por meio de uma ficha de acompanhamento que detalha de forma objetiva a 

assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade. O formulário de 
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acompanhamento dispõe também de um campo para que tutor e avaliador mencionem o 

parecer a respeito do desempenho do profissional em avaliação.  

Já no 32º mês de exercício, o formulário de avaliação funcionará como uma avaliação 

geral das atividades realizadas, referente a todo o período probatório do servidor. 

Mencionando, inclusive, se o mesmo executou as tarefas com qualidade, habilidade, presteza, 

eficiência e nos prazos estabelecidos, o que facilitou ou dificultou o desempenho do servidor 

em relação a estas tarefas. Isto é, descreve as atividades e tarefas detalhadamente e oferece um 

apanhado geral do desempenho do servidor ao longo do tempo.  

Nesse sentido, quando o servidor completa 32 meses de efetivo exercício é designada 

uma comissão avaliadora do estágio probatório.  Ela será responsável por analisar os registros 

do processo de adaptação do servidor, ou seja, o plano de trabalho que é criado nos primeiros 

trinta dias de exercício, fichas de acompanhamento e demais documentos, a comissão 

providencia diligências, caso o processo tenha alguma pendência como a falta de algum 

documento, por exemplo.  

Em seguida, após verificar a correta instrução do processo, a comissão de avaliação 

deverá elaborar parecer qualitativo acerca do desempenho do servidor durante todo o período 

probatório, indicando a homologação ou não. No Parecer deve constar data, nome, matrícula, 

carimbo e assinaturas dos membros da Comissão. 

 De acordo com a Resolução nº008/2006 - CONSAD, a comissão é formada pela chefia 

imediata do servidor em estágio probatório, mais dois servidores em cargos de igual nível ou 

superior ao do avaliando e pelo tutor, na função de consultor, portanto, a Comissão terá 4 

(quatro) membros, sendo 3 (três) membros avaliadores e 1 (um) membro consultor (tutor).A 

comissão será designada por Portaria emitida pelo chefe da unidade de lotação do interessado 

e publicada no Boletim de Serviços.  

Excepcionalmente, por motivos de indisponibilidade de servidores, poderão ser 

formadas Comissões que não atendam totalmente ao disposto acima, devendo ser apresentada 

a devida justificativa no processo, por parte da chefia. 

Portanto, o fato de avaliação final do servidor ser uma responsabilidade dividida entre 

membros de uma comissão designada para esta finalidade, evidencia que o processo de 

avaliação do estágio probatório direciona-se para a consolidação de um modelo 

descentralizado e impessoal.  

Recentemente, uma nova medida foi adotada pela DDP/CAA/UFRN no sentido de 

oferecer um melhor acompanhamento dos servidores em Estágio Probatório. Trata-se de 

ações que buscam identificar possíveis entraves ao desempenho durante os três primeiros anos 
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do servidor na instituição. Através de uma análise cuidadosa das fichas de avaliação de 

estágio probatório dos servidores, identificam-se possíveis problemas vivenciados na 

realidade de trabalho e intervém para garantir sua resolução e contribuir para o 

desenvolvimento organizacional tanto do servidor, quanto da instituição.  

 

Quadro 1- Resumo dos documentos necessários à abertura do processo de 

Homologação do Estágio Probatório para Servidores Técnico-administrativos 

Documento Descrição do documento 

Requerimento Padrão 
Documento solicitando a homologação do período 

destinado ao Reitor.  

Portaria de designação do tutor do 

servidor em estágio probatório 

Portaria publicada no Boletim de Serviços que 

designa servidor mais experiente para acompanhar 

o servidor novato em seu processo de adaptação 

institucional.  

Portaria de designação da Comissão de 

Avaliação do Estágio Probatório 

Portaria publicada no Boletim de 

Serviços.Verificar se a composição atende ao 

art.7º, § 1º da Res. Nº. 008/2006-CONSAD. 

Planos de Trabalho 
Documento que registra as tarefas atribuídas ao 

servidor.  

Fichas parciais de acompanhamento 

do servidor (8º, 16º e 24º mês) 

Formulários que mencionam o desempenho no 

período.  

Ficha de acompanhamento de 32º mês 
Formulário completo que mencionam o 

desempenho ao longo do período probatório.  

Relatórios individuais da Avaliação de 

Desempenho 

Relatórios de cada ano de exercício,disponíveis no 

sistema SIGRH. 

Parecer qualitativo da Comissão de 

Avaliação 

Parecer emitido após análise da documentação que 

compõe o processo.  

Parecer do dirigente da Unidade Parecer final do dirigente da Unidade.  

Após análise e parecer da Comissão de Avaliação e do dirigente da Unidade, enviar o 

processo eletrônico via SIPAC para DDP/CAA.  

Fonte:Quadro elaborado pela autora com base na Resolução Nº 008/2006-CONSAD.  

 

Quadro 2 - Resumo dos documentos necessários à abertura do processo de 

Homologação do Estágio Probatório para Servidores Docentes 

Documento Descrição do documento 

Requerimento Padrão 
Documento solicitando a homologação do período 

destinado ao Reitor.  

Portaria de designação do tutor do 

servidor em estágio probatório 

Portaria publicada no Boletim de Serviços que 

designa servidor mais experiente para acompanhar 

o servidor novato em seu processo de adaptação 

institucional. 
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Portaria de designação da Comissão de 

Avaliação do Estágio Probatório 

Portaria publicada no Boletim de 

Serviços.Verificar se a composição atende ao 

art.7º, § 1º da Res. Nº 008/2006-CONSAD. 

Planos de Trabalho 
Documento que registra as tarefas atribuídas ao 

servidor. 

Fichas parciais de acompanhamento 

do servidor (1º, 2º e 3º semestre de 

exercício) 

Formulários que mencionam o desempenho no 

período. 

Ficha de acompanhamento de 32º mês  

 

Formulário completo que mencionam o 

desempenho ao longo do período probatório. 

Certificado de participação em Curso 

de Atualização Pedagógica (PAP) 
Certificado de atualização pedagógica. 

Plano de Trabalho referenciado no 

Memorial apresentado por ocasião do 

concurso 

Plano de trabalho. 

Relatórios de Avaliação da Docência Relatórios. 

Parecer qualitativo da Comissão de 

Avaliação 

Parecer emitido após análise da documentação que 

compõe o processo. 

Após análise e parecer da Comissão de Avaliação e do dirigente da Unidade, enviar o 

processo eletrônico via SIPAC para a CPPD. 

Fonte:Quadro elaborado pela autora com base na Resolução Nº 083/2006-CONSAD.  

 

Recentemente, no sentido de proporcionar agilidade, eficiência e transparência ao 

acompanhamento dos servidores em avaliação e, em consonância com a tendência global de 

conduzir os processos administrativos eletronicamente, bem como, com o Decreto 

8.539/2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo 

administrativo no âmbito da administração pública federal, a homologação do estágio 

probatório dos servidores da UFRN, tornou-se processo virtual.  

Porém, a virtualização desse processo evidenciou a necessidade de criação de um 

módulo eletrônico de gerenciamento das informações, formulários, documentos e demais 

prazos e ações pertinentes ao estágio probatório dos servidores da UFRN.A criação de um 

novo módulo no Sistema Integrado de Recursos Humanos - SIGRH, atenderia ainda a 

necessidade de organização, padronização, desburocratização e economia.  

Numa abordagem mais ampla, Schiefler (2018) defende que o ambiente de divulgação 

das informações que compõem os diálogos público-privados deve ser preferencialmente 

eletrônico, para que seja possível o uso da rede mundial de computadores - a internet, bem 

como, que esse é o local de fácil acesso mais adequado para se conferir transparência ativa às 

informações públicas.  
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Diante do que foi apresentado, percebemos que o modelo atualmente adotado pela 

UFRN busca o afastamento das práticas de controle e perseguição dos servidores em 

avaliação, e aproxima-se dos conceitos de aprendizagem organizacional, pois entende o 

estágio probatório como momento de integração ao serviço.  

 

Para Karawejczyk (2005, p.287): 

 

A aprendizagem organizacional pode ser descrita como processo dinâmico, 

complexo e multifacetado associado à mudança organizacional que envolve 

uma rede de aprendizagem socialmente construída em que são 

compartilhados processos e práticas formais e informais, com vistas à 

melhoria ou reinvenção da realidade organizacional. (KARAWEJCZYK, 

2005, p. 287) 

 

Dessa forma, a aprendizagem organizacional pode ser entendida como um processo 

que amplia o conhecimento criado a partir do indivíduo, ela exige um novo posicionamento 

quanto à participação individual na instituição e oportuniza uma revisão dos modelos 

estruturais e culturais. Em suma, é necessário que servidores e organização desenvolvam a 

capacidade de aprender, revisar e alterar modelos.  

A aprendizagem organizacional dá-se a partir da interação entre pessoas. A 

organização precisa favorecer o contato pessoal ou a socialização entre as pessoas.   

De acordo com o Manual de Instrução dos Servidores Técnicos Administrativos da 

UFRN, a diversidade inerente a uma universidade suscita ações de gerenciamento e 

acompanhamento diferenciados e flexíveis, favorecendo a inovação. Assim, o apoio oferecido 

ao desempenho profissional dos novos servidores, pode ser distribuído de forma mais 

democrática e equitativa.  

Dessa maneira, percebe-se que o programa desenvolvido pela UFRN alinha a 

instituição com as modernas formas de gestão de pessoas, no que se refere à participação e ao 

estímulo. 

Porém, mesmo alcançando diversas melhorias no que se refere à avaliação e 

acompanhamento de seus servidores, é necessário investigar se o estágio probatório dos 

servidores da UFRN tem realmente se concretizado como algo pedagógico e integrador, ou se 

ainda não ultrapassou o entendimento que caracteriza o período apenas como lapso temporal 

ou mero cumprimento burocrático.  
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Nesse contexto, o estudo acerca do processo do estágio probatório em instituições 

públicas justifica-se ainda pela relevância da análise do desempenho dos servidores na busca 

permanente pela melhoria na qualidade dos serviços públicos.  
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4. ESTUDO DE CASO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ESCOLA 

AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ  

 

Após a apresentação da revisão de literatura, o presente capítulo esclarece pontos 

acerca da metodologia aplicada no desenvolvimento deste trabalho. O capítulo estrutura-se 

em três seções: Procedimentos metodológicos, Caracterização da Instituição e Amostra, e 

Instrumento de pesquisa. 

 

4.2. Procedimentos Metodológicos 

 

Trata-se de um estudo de caso realizado no âmbito da Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias – Escola Agrícola de Jundiaí (UFRN), situada no Distrito 

de Jundiaí, no município de Macaíba, no Rio Grande do Norte.  

Para Fonseca (2002), um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de 

uma entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma 

pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O 

pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o 

percebe.  

Nesse caso, serão integradas as abordagens qualitativa e quantitativa para analisar o 

fenômeno. O estudo será qualitativo na etapa de pesquisa documental, e por outro lado, será 

quantitativo na etapa de levantamento de dados coletados por meio da aplicação do 

questionário de Avaliação de Desempenho para Estágio Probatório para os servidores técnicos 

administrativos e docentes. 

Ainda podemos afirmar que a pesquisa é do tipo descritiva, pois pretende descrever os 

fatos e fenômenos de uma dada realidade dentro de um ambiente específico.  

De acordo com Gil (2001), a pesquisa descritiva tem como objetivo principal 

caracterizar determinada população ou fenômeno, baseando-se na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. Os estudos descritivos são realizados por pesquisadores 

sociais preocupados com a atuação prática. 

Para Triviños (1987), a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. 
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A observação participante também está presente nesse estudo, visto que a vivência da 

pesquisadora servidora submetida ao estágio probatório permite a participação em situações 

reais a respeito da temática. Gil (2010) afirma que a técnica consiste em chegar ao 

conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo, por isso o observador 

assume, até certo ponto, o papel de um membro do grupo. 

 

4.3. Caracterização da Instituição e Amostra 

 

A Unidade Especializada em Ciências Agrárias - Escola Agrícola de Jundiaí foi 

escolhida para a realização da pesquisa empírica, tendo em vista ser a instituição na qual a 

pesquisadora exerce suas atividades profissionais, o que contribui com a disponibilização das 

informações e acesso aos servidores entrevistados. 

A instituição foi criada pela Lei nº 202, de dezembro de 1949, como "Escola Prática de 

Agricultura", com localização na antiga Fazenda Jundiaí, distante 3 km da sede do município 

de Macaíba, e a 25 km de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. 

Por força do Decreto nº 61.162, de 16 de agosto de 1967, foi incorporada à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, passando posteriormente a ser denominada de 

Colégio Agrícola de Jundiaí – CAJ. 

Com a Resolução nº 006/2002 – CONSUNI, de 16 de agosto de 2002, que aprovou 

modificações e alterações no Regimento Geral da UFRN, a Unidade recebe a atual 

denominação de Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ. 

Em 19 de dezembro de 2007, através da Resolução nº 11/2007 – CONSUNI, a Escola 

Agrícola de Jundiaí passou da condição de Órgão Suplementar para Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias, integrada à estrutura acadêmica e administrativa da 

UFRN. 

 É definida nos termos do Art. 9º do Estatuto da UFRN, como unidade das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão em Ciências Agrárias, e busca a integração entre as suas várias 

áreas de conhecimento mediante aperfeiçoamento do ensino prestado. Em 2019, a instituição 

completou 70 anos de história.  

A EAJ cresceu significativamente nos últimos anos. Com adesão em 2007 ao 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades do Governo Federal, a unidade 

expandiu sua estrutura física e acadêmica. Hoje, a instituição possui 4.340 alunos. Sendo 671 

nos Cursos Técnicos presenciais, 2.800 na EAD/Rede E-Tec Brasil, 174 no 

Pronatec/Mediotec,558 na graduação e 137 na pós-graduação. 
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Atualmente a instituição possui 111 docentes e, sendo 64 atuando no Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico e 47 dedicados ao Magistério Superior. A unidade conta também com 

70 servidores técnico-administrativos e 126 funcionários terceirizados. A expansão 

acompanhada pela ampliação do quadro de servidores técnicos administrativos e docentes. 

Em vista disso, é nesse cenário que se consolida a necessidade de implementar ações que 

aprimorem o desenvolvimento de pessoas na instituição. 

Dessa forma, chegou-se a amostra da pesquisa: servidores ocupantes de cargo efetivo 

na Escola Agrícola de Jundiaí que ingressaram na instituição a partir de 2015 e, que ainda 

estejam na instituição. A amostragem foi selecionada pela pesquisadora pelo fato de ter 

ocorrido um ingresso significativo de profissionais na EAJ durante esse período. Assim, 

chegaram-se ao total de 34 servidores.  

 

4.4. Instrumento de pesquisa 

 

O instrumento de pesquisa aplicado trata-se de um questionário eletrônico composto 

por 14 questões objetivas e 1 questão aberta. Teve por objetivo conhecer a percepção dos 

servidores em relação ao processo de acompanhamento de estágio probatório desenvolvido 

pela instituição. O pré-teste foi realizado com três servidores que não participaram da 

pesquisa, entre os dias 10 e 12 de março de 2020.  

Os dados coletados serviram como base para a produção do livreto que sintetiza as 

informações acerca da avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório, cujo 

conteúdo recebe contribuições complementares da pesquisa bibliográfica.  

A seguir, serão apresentados os resultados provenientes da pesquisa, discutidos com 

maior vigor de detalhes. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesse capítulo serão expostos os resultados obtidos por meio da aplicação de 

questionário on-line destinado a compreender a percepção dos servidores a respeito do 

processo de acompanhamento do estágio probatório. A pesquisa ocorreu durante o mês de 

março de 2020.  

  

5.2. Coleta e tratamento dos dados da pesquisa de campo por meio de questionário  

 

A partir dos resultados obtidosprovenientes dapesquisa bibliográfica e de pesquisa 

documental, algumas questões foram levantadas: 

• Qual a relevância do estágio probatório para formação do servidor? 

• O estágio probatório tem cumprido sua função integradora? 

• O programa de tutorização organizacional tem funcionado na prática?  

 

Diante desses questionamentos, a autora da pesquisa, tomando por base questionários 

desenvolvidos por outros pesquisadores, como Gadelha (2016) e Soares (2013), desenvolveu 

um instrumento contendo 15 perguntas, sendo 14 de respostas fechadas ou pré-definidas e 

uma de resposta aberta (Apêndice B).  

Esse questionário foi enviado por meio de correio eletrônico para os servidores que 

estiveram ou estão submetidos ao estágio probatório no seguinte recorte temporal: 2015 a 

2020, o que correspondeu a um total de 34 servidores, entre técnico-administrativos e 

docentes, conforme dados repassados pelo setor pessoal da Unidade Acadêmica Especializada 

em Ciências Agrárias - Escola Agrícola de Jundiaí.  

Diante do envio da solicitação de resposta à pesquisa, obtiveram-se 30 respostas. 

Partindo desses resultados, damos início a análise das respostas obtidas por meio da aplicação 

dos questionários.  

Inicialmente, o Gráfico 1 mostra o percentual de participantes da pesquisa por cargo 

ocupado na instituição. 
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Gráfico 1 -  Cargo ocupado pelos participantes da pesquisa

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Nota-se por meio do Gráfico 1, uma certa igualdade na divisão das respostas, o que 

aponta para uma boa representatividade das duas categorias de profissionais entrevistados, 

docentes e técnico-administrativos. Em seguida, com o objetivo de avaliar a faixa etária dos 

participantes, observa-se o Gráfico 2:  

 

Gráfico 2–Faixa etária dos participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa(2020). 

 

De acordo com o Gráfico 2, percebe-se a predominância do corpo funcional com 

idades entre 31 e 40 anos. Notamos também um número acentuado, equivalente a 33,3% de 

profissionais, entre 26 e 30 anos. Além de uma pequena minoria acima dos 40 anos. Os 

números apontam que o corpo funcional da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 

Agrárias – Escola Agrícola de Jundiaí, que passou recentemente pelo estágio probatório ou 

encontra-se em avaliação, é predominantemente jovem.  

Seguindo a análise do perfil dos pesquisados, surge o questionamento a respeito da 

escolaridade dos entrevistados. As respostas estão apresentadas no Gráfico 3. 
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Gráfico 3–Grau de escolaridade dos servidores 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Percebe-se uma igualdade entre servidores que possuem o mestrado e doutorado 

completos, equivalente a 30% de cada uma das formações. Enquanto que 40% dos servidores 

possuem apenas o ensino superior completo.  

A seguir, o Gráfico 4 retrata percepção dos servidores acerca das informações 

recebidas em relação ao desempenho do cargo de atuação. 

 

Gráfico 4 – Entendimento acerca das atribuições do cargo empossado 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

No que se refere às informações recebidas acerca das atribuições do cargo, os números 

apontam que para 53,3% dos participantes, as informações caracterizam-se como boas apenas. 

Já para 16,7% as informações foram regulares. E, para 26,7% as informações foram 

excelentes. Este tópico merece destaque, pois, mostra que a maior parte dos entrevistados não 

recebe informações suficientes a respeito das atribuições do cargo de atuação, o que pode 

representar um ponto negativo para a condução estágio probatório. Afinal, ao entrar em 

exercício o servidor precisa necessariamente receber orientações claras e objetivas a respeito 

do serviço público, do papel do servidor, da instituição e do cargo a ocupar, como forma de 
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integração ao contexto organizacional e de minimizar dúvidas e incertezas que possam surgir 

nesse processo.  

Seguindo na tentativa de entender como os servidores receberam as informações a 

respeito do acompanhamento e avaliação do estágio probatório, o Gráfico 5 retrata como os 

servidores acessaram as informações acerca desse período de avaliação. 

 

Gráfico 5 -  Formas de conhecimento sobre estágio probatório adquiro pelo servidor 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os números mostram que apenas 43% dos respondentes atribuem os conhecimentos 

que possuem sobre o estágio probatório à instituição: Unidade Acadêmica Especializada em 

Ciências Agrárias - Escola Agrícola de Jundiaí. As respostas confirmam que a instituição não 

tem conseguido repassar de forma eficiente as informações necessárias aos novos servidores.  

A seguir, no Gráfico 6 qualifica-se como foi a orientação recebida pelos servidores ao 

ingressarem na instituição a respeito do estágio probatório. 

 

Gráfico 6 – Orientações recebidas pela instituição no período de ingresso 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Observa-se no gráfico anterior que para 60% dos entrevistados as orientações a 

respeito do estágio probatório recebidas ao ingressar na instituição foram boas.  



55 
 

A pergunta seguinte do questionário se volta para mensurar o entendimento do 

servidor acerca do estágio probatório. O estágio probatório caracteriza-se apenas com uma 

mera formalidade exigida pela administração pública, ou me aproximo do entendimento da 

avaliação como algo importante para instituição e para o servidor? 

 

Gráfico 7 – Compreensão da aplicabilidade do estágio probatório 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Nesse caso, o Gráfico 7 apresenta que 60% dos participantes consideram a avaliação 

durante o estágio probatório como instrumento válido que pode contribuir para mensurar o 

desempenho do servidor, além de ser útil para o desenvolvimento da instituição.  

Entrando agora por uma vertente de formação, analisa-se em que medida os cursos 

disponibilizados durante o período de estágio probatório contribuíram para a melhoria do 

desempenho dos servidores. 

 

Gráfico 8 –Contribuição dos cursos disponibilizados durante o período de estágio probatório 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 Para a maior parcela dos servidores, houve contribuição dos cursos disponibilizados 

para melhoria do desempenho, enquanto que para 36,7% dos entrevistados os cursos 
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realizados durante o estágio probatório contribuíram apenas parcialmente para a melhoria do 

desempenho. 

Com o intuito de entender a forma com que os cursos oferecidos pela instituição 

contribuem para o desenvolvimento de competências, busca-se conhecer como o servidor 

avalia a oferta de capacitações durante o período de estágio probatório.  

 

Gráfico 9–Avaliação das ofertas de capacitações durante o período de estágio probatório 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

No Gráfico 9, observa-se que 63,3% dos entrevistados consideram boa a oferta de 

capacitações durante o estágio probatório. Todavia, uma parcela referente a 23,3% considera 

excelente, e outra parcela, de 13,3%, considera regular.  Os cursos disponibilizados podem 

possibilitar o crescimento pessoal e profissional dos servidores, bem como o desenvolvimento 

das competências institucionais da UFRN. Os servidores podem realizar o planejamento da 

sua carreira por meio de ações de formação continuada que geram o desenvolvimento 

permanente do servidor. 

Na UFRN, o servidor poderá realizar a sua programação anual de participação nas 

atividades de capacitação através do Levantamento de Necessidade de Capacitação (LNC), 

disponível no SIGRH. Nesse instrumento, é possível apontar as necessidades dos 

profissionais e da unidade de lotação.  

Ao questioná-los sobre a efetividade do instrumento de avaliação do estágio 

probatório, obtiveram-se as seguintes respostas apresentadas no gráfico a seguir:  
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Gráfico 10– Confiabilidade do instrumento de avaliação do desempenho durante o estágio 

probatório 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

No Gráfico 10, verifica-se que apenas 26,7% dos servidores consideram que o 

instrumento de avaliação do estágio probatório consegue mensurar fielmente o 

seudesempenho. O que reforça a visão de que a avaliação constitui apenas mais uma 

exigência burocrática da administração pública. Além disso, fica evidente que para a maioria 

dos entrevistados o instrumento utilizado não consegue mensurar com fidelidade o 

desempenho dos avaliados. Constata-se assim, que um dos grandes desafios para as 

organizações é a realização um processo avaliativo, contínuo, ordenado, objetivo e capaz de 

depurar resultados que identifiquem os agentes que realmente estão aptos ao desempenho de 

funções públicas. 

No Gráfico 11 estão sendo apresentadosos resultados referentes à condução do estágio 

probatório pela chefia imediata, o avaliador, em relação às informações contidas na avaliação. 

Dessa forma, os avaliados responderam ao questionamento: “Sempre recebo retorno do meu 

avaliador acerca da minha avaliação de desempenho”. 

 

Gráfico 11–Retorno recebido do avaliador acerca da avaliação de desempenho 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Nota-se que 60% dos respondentes sempre recebem retorno do avaliador acerca da 

avaliação de desempenho. Esta avaliação aponta para certo de grau de transparência e 

diálogo por parte das chefias em relação ao processo.A comunicação existente entre avaliado 

e avaliador concretiza uma avaliação de desempenho coerente e alicerçada com base em 

valores democráticos.Nesse contexto, partimos para tentar compreender o papel do tutor 

durante o período de estágio probatório.  

 

Gráfico 12–Entendimento sobe o papel do tutor de estágio probatório 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A partir do Gráfico 12 é possível aferir que 60% dos entrevistados afirmam que o 

tutor de seu estágio probatório desempenha um papel formador, pedagógico e socializador. 

Mas, para uma parcela referente a 26,7%, ele desempenha função meramente burocrática. 

Enquanto que para 13,3%, o tutor assume uma função apenas de controle.  

O Programa de Tutoria Organizacional adotado na UFRN possui como objetivo 

principal, designar um servidor experiente para apoiar um servidor recém-admitido, com 

intenção de familiarizar o novato com a cultura, normas e rotina de trabalho, de forma a 

promover melhor adaptação ao serviço. Uma das principais atribuições do tutor é colaborar na 

inserção socioprofissional do servidor, orientando-o sobre informações e aspectos 

institucionais de seu interesse e inerentes às suas atribuições. 

Ainda sobre o Programa de Tutorização Organizacional, buscamos entender qual a 

importância dada ao tutor durante o estágio probatório. 

 

Gráfico 13 -  Avaliação, em escala, sobre a importância do tutor 
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Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

No Gráfico 13, observa-se que cerca de 46,7% dos servidores avaliam com nota 

máxima, e dessa forma, consideram muito importante o papel a ser desempenhado pelo 

tutor durante o estágio probatório. Em seguida, 33,3% pontuam como 3 (três), a importância 

do tutor, e 20% avaliam com pontuação 2 (dois). Nenhum entrevistado pontuou como 1 

(um) a importância dos tutores. 

 Em continuação a perspectiva de entender a importância da avaliação realizada pelos 

tutores, questionou-se aos entrevistados a opinião acerca de como e quem deve ser 

designado para a função de tutor. 

 

Gráfico 14–Designações para ser otutor no estágio probatório 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 No Gráfico 14,verifica-se que majoritariamente, cerca de80% dos entrevistados, 

acreditam que para ser designado como tutor de estágio probatório precisa ter o mínimo de 

perfil para a atribuição, e preferencialmente está lotado no mesmo setor que o servidor 

novato. Uma parcela menor, referente a 16,7% dos avaliados, acredita que o tutor deve 

apenas desenvolver atividades no mesmo setor do novato, sem a necessidade de ter o perfil 

condizente com as atribuições da tutoria. 

Por fim, a última pergunta era discursiva e aberta, em que se observou nas respostas 

discursos interessantes e variados. Dos 34 servidores contidos na amostragem, obtiveram-se 

respostas de 18 servidores, no qual corresponde a 53% dos entrevistados.  
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O questionamento consistia de “Você tem alguma proposta ou sugestão para a 

melhoria do acompanhamento dos servidores em estágio probatório na Escola Agrícola de 

Jundiaí/EAJ/UFRN?”. As respostas podem ser observadas no Quadro 3. 

 

 

 

 

Quadro 3 - Propostas/Sugestões dos servidores avaliados 

Servidor 

avaliado 1 

Acredito que as avaliações mensais precisam ser feitas, quando possível, 

por mais de uma pessoa e todas precisam estar inseridas no mesmo local 

de trabalho que o servidor avaliado, assim como é a avaliação de 

desempenho anual. Quando só uma pessoa avalia, nem sempre ela traduz 

com eficiência o desempenho do servidor, principalmente quando este é 

também tutor e chefia imediata. Ressalto a importância também de haver 

capacitação para os servidores que são designados para esta função, pois 

muitos não entendem o papel da tutoria. O meu, por exemplo, nunca me 

deu feedback sobre suas avaliações. 

Servidor 

avaliado 2 

Seria interessante reuniões de acompanhamento entre docentes em estágio 

probatório, tutores, chefia imediata e direção para tratarem sobre ensino, 

pesquisa, extensão e aspectos da gestão, no intuito de aprofundar a relação 

entre os novos professores e a instituição. 

Servidor 

avaliado 3 

Seminário de integração do serviço público, obrigatoriamente, no início 

da entrada em exercício ou documento simplificado com todas as dúvidas 

de estágio probatório institucional, até mesmo um curso EAD/Trilhas com 

essa temática. 

Servidor 

avaliado 4 

Oferecer um curso inicial EAD sobre os conceitos básicos do estágio 

probatório no primeiro mês de ingresso de cada servidor, antes do curso 

de integração. 

Servidor 

avaliado 5 

Deveriam reavaliar a questão de professores sendo tutores de técnicos. 

Acredito que não seja muito positivo, afinal, como professores não 

estão sempre na instituição (grande parte deles dá aula e vai embora 

para casa), eles vivenciam uma realidade bem diferente dos técnicos, o 

que acaba comprometendo o suporte ao servidor novato. Uma outra 

observação é que a EAJ precisa bastante de uma plataforma que 

centralize todos os documentos necessários para o dia a dia de trabalho 

do técnico, como: memorandos, solicitações e requerimentos. Estou há 

3 anos na escola e ainda não sei como fazer determinadas solicitações 

de serviços e pedidos de materiais que não são contemplados no 

sistema Ocomon, pois não existem modelos de documentos e nem 

informações para quem devo direcionar o documento. Acabo 

descobrindo as informações, com muita dificuldade, fazendo pesquisa 
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e consultando colegas. Além disso, falta uma pessoa para dar suporte 

ao novato na primeira semana de trabalho. 

Servidor 

avaliado 6 

Acredito que uma melhoria seria no momento de entrada do servidor, 

sendo importante uma conversa sobre como acontece o estágio 

probatório, sobre as avaliações, assim como disponibilizar as leis e 

normas que regem esse período, ou ao menos indicar o meio de acesso 

online. 

Servidor 

avaliado 7 

Eu sempre entregava os formulários do estágio probatório preenchidos. 

Acredito que isso não era função minha, já que eu mesma não deveria ter 

acesso às informações que constavam nele. Na minha opinião, o 

responsável pela entrega deveria ser o tutor e/ou chefia imediata, pois 

eram eles quem o preenchia, eu apenas assinava e ia entregar no setor 

responsável pelo recebimento. 

Servidor 

avaliado 8 

Um tutor que seja bonificado (progressão, por exemplo) por esse papel, 

para assim gastar tempo acompanhando devidamente o servidor que 

chega sem muita noção do turbilhão de novidades no novo emprego. 

Servidor 

avaliado 9 

O tutor precisa saber desempenhar as funções do servidor novato e ter o 

mínimo de noção de prazos e cursos para o término do estágio probatório. 

Servidor 

avaliado 10 

Acho o estágio probatório necessário, apesar de muito longo, é um 

período de adaptação, conhecimento e muito trabalho. Fui bastante 

afortunado em relação ao tutor que me foi designado, sempre atento ao 

que precisava, tirando dúvidas e ajudando para que eu pudesse explorar 

ao máximo as possibilidades da docência, pesquisa e extensão disponíveis 

na instituição. Porém, por diversas vezes, nos momentos de socialização, 

ou no momento de nos apresentar a outros professores, por exemplo, 

alguns colegas nos "lembravam" do estágio probatório com um tom de 

ameaças e piadinhas, com a finalidade de estabelecer hierarquias, de 

mostrar "quem mandava ali". Ao meu ver, é uma situação horrível e, ao 

que parece, foge à proposta do estágio probatório. Por fim, sobre o RH da 

EAJ, sempre muito solícito e me ajudou por diversas vezes. 

Servidor 

avaliado 11 

A escrita do plano de atuação ocorre muito cedo no estágio, quando ainda 

não conhecemos as potencialidades da instituição para os trabalhos que 

possam a vir serem realizados. Recomendo que o plano seja de caráter 

mais provisório (feito de semestre a semestre) ou se forneça um tempo 

maior para a escrita do plano (primeiro semestre). 

Servidor 

avaliado 12 

Acredito que, para docentes, é importante a avaliação do estágio 

probatório ter participação do público para o qual esses docentes estão 

voltados a atuar, ou seja, os discentes. Acredito que, além da chefia 

imediata e do tutor, os discentes deveriam participar de algum modo de 

uma etapa de avaliação do profissional docente em estágio probatório. 

Servidor 

avaliado 13 

Os avaliadores deveriam antes passar por cursos de capacitação para 

desempenhar tal atividade, posto que muitos podem não ter o perfil adequado. 

Servidor Escolha de tutor com atribuições semelhantes ao servidor e seminário de 
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avaliado 14 integração feito na própria EAJ. 

Servidor 

avaliado 15 

Lembretes constantes para a chefia, tutor e servidor em estágio para 

cumprimento das etapas. Além disso, elaboração de manual com diversas 

orientações para servidores novatos, chefia e tutor com todas as 

informações necessárias e procedimentos. 

Servidor 

avaliado 16 

Sugiro a formação em práticas pedagógicas pela própria Unidade 

Acadêmica, ao menos uma vez no semestre, para novos professores. Creio 

que um curso assim pode ser desenvolvido pelo setor pedagógico da EAJ, 

de forma prática, sem palestras, talvez com oficinas. 

Servidor 

avaliado 17 

Acho que deveria melhorar a burocracia referente aos documentos 

comprobatórios do estágio probatório. 

Servidor 

avaliado 18 

Deveria haver uma semana inicial só para tratar do estágio probatório, 

detalhando tudo que é necessário cumprir. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Um ponto abordado de forma recorrente foi a escassez de informações e esclarecimentos 

a respeito do acompanhamento dos servidores em estágio probatório. Muitos expressaram a 

necessidade da criação de mecanismos que ajudem a disseminar as informações referentes ao 

estágio probatório. Criar um documento simplificado ou oferecer um curso de formação foram 

sugestões apresentadas.  

Além disso, algumas propostas foram apresentadas em relação ao programa de tutoria. 

Foi apontada a necessidade da criação de instrumentos que bonifiquem os tutores de alguma 

maneira. Uma sugestão foi que a tutoria contasse para progressão funcional, o que sem dúvidas 

seria um estímulo aos profissionais envolvidos no processo. Outro ponto destacado foi a 

necessidade de o tutor passar por uma capacitação básica que o tornasse apto a desenvolver sua 

função com qualidade e eficiência.  

Outra questão levantada foi a necessidade de ações como cursos, formações e o próprio 

Seminário de Integração, o qual exige participação obrigatória, possam ocorrer na própria 

Unidade Acadêmica. De acordo com alguns entrevistados, o estágio probatório deveria ser um 

dos temas tratados na ocasião.  

Por fim, o último ponto observado é que o estágio probatório foi apontado como 

instrumento de controle. Isto é, para um dos servidores, o fato de estar em avaliação foi 

utilizado como fonte de piadas e pequenas ameaças.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação especial de desempenho do servidor público no período de estágio probatório, 

exigida a partir da Emenda Constitucional 19/1998, tem por finalidade analisar, no período de 

três anos, se o profissional aprovado em concurso público possui as competências necessárias 

ao desenvolvimento de suas atribuições. Deve ser concebida como ferramenta para o alcance 

de metas institucionais e para a formação dos servidores.  

No serviço público, essa avaliação precisa vencer o desafio de ultrapassar as 

formalidades burocráticas e finalmente assumir seu caráter formador de profissionais 

comprometidos com melhores resultados pessoais e institucionais.  

Assim, esse estudo buscou provocar uma reflexão sobre a avaliação especial de 

desempenho como momento de formação e profissionalização do servidor público, buscando 

sua integração e aprimoramento pessoal e profissional.  

Nesse contexto, a pesquisa de campo deste trabalho surge como fonte de informações 

acerca do tema. Por meio desse e dos demais recursos metodológicos, alcançamos o objetivo 

geral de investigar se o processo de avaliação de desempenho dos servidores submetidos ao 

estágio probatório na Escola Agrícola de Jundiaí tem funcionado como momento de formação 

para a função pública. Além disso, atingiram-se os objetivos específicos de investigar se as 

informações referentes ao período de estágio probatório chegam aos servidores em avaliação 

de forma clara e eficiente;se o método de avaliação aplicado na Escola Agrícola de Jundiaí 

permite mensurar de maneira confiável o desempenho dos servidores; e nas opiniões de 

servidores, lacunas que possam existir no modelo de gestão referente à avaliação e 

acompanhamento dos servidores em estágio probatório;a eficácia do material institucional 

com as principais orientações acerca da avaliação especial de desempenho e desenvolvimento 

do servidor durante o estágio probatório; e a proposta de criação de um módulo do SIGRH 

que gerencie e centralize as informações, dados e documentos acerca do estágio probatório. 

 

6.1. Recomendações Futuras 

 

A partir das informações obtidas por meio da pesquisa bibliográfica e dos dados 

obtidos na pesquisa apresentados anteriormente, é possível afirmar três situações que 

merecem destaque: a primeira é a deficiência de instrumentos que maximizem as políticas de 

comunicação a respeito do estágio probatório; a segunda é a necessidade de se reunir estas 
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informações em um ambiente virtual; e finalmente, a terceira é a necessidade de criar um 

curso de formação para tutores. 

Sendo assim, sugere-se a criação de livreto ou manual que reúna as informações 

pertinentes ao período. Esse livreto possuirá formato impresso e digital e reunirá de maneira 

clara, objetiva e dinâmica as informações importantes referentes à avaliação de desempenho, 

entre elas, os prazos a serem obedecidos no período, critérios de avaliação, entre outros. Na 

prática, funcionará como um guia do servidor em avaliação.  

Outra proposta é a criação de um módulo eletrônico de gerenciamento das 

informações, prazos e ações pertinentes ao estágio probatório dos servidores da UFRN, com 

vistas em ganhos de produtividade, celeridade, economicidade e eficiência. 

Nesse contexto, o Sistema Integrado de Recursos Humanos que atualmente 

informatiza os procedimentos da área de gestão do setor pessoal da UFRN passaria a contar 

com um módulo referente ao acompanhamento do servidor em estágio probatório. Dessa 

forma, todas as informações relevantes aos envolvidos nesse processo de avaliação - chefias, 

tutores e servidores avaliados, estariam facilmente acessíveis. 

O módulo terá como finalidade o desenvolvimento de uma aplicação de automação e 

institucionalização dos dados, documentos e ações referentes à avaliação especial de 

desempenho na UFRN e será dividido previamente nas seguintes abas: Fichas de 

acompanhamento, legislação, tutorização organizacional e cartilha do servidor em estágio 

probatório.  

 E, por fim, conforme identificado, percebe-se que muitos tutores possuem dificuldade 

em compreender o seu papel durante o acompanhamento do servidor em estágio probatório. 

Dessa forma, sugere-se a criação de um curso voltado para a formação de tutores 

organizacionais.  

Em suma, ainda são escassos e ineficientes os estudos a respeito da avaliação de 

desempenho na administração pública. Espera-se, que a partir desta investigação, muitos 

outros estudos sejam realizados sobre a temática em análise e possam servir de base para a 

melhoria do período de estágio probatório dos servidores.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Natal, 01 de dezembro de 2019.  

 

O trabalho para o qual solicito sua contribuição faz parte do projeto de dissertação do 

Mestrado intitulado “Processo de Efetivação do Servidor - Estudo Acerca da Avaliação dos 

Servidores em Estágio Probatório da Escola Agrícola de Jundiaí”, que realizo junto ao 

Programa de Pós Graduação em Gestão de Processos Institucionais (PPGPI), na linha de 

pesquisa de Política e Gestão Institucional, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), sob a orientação do Prof. Yanko Marcius de Alencar Xavier e que tem por objetivo 

investigar se o processo de avaliação de desempenho dos servidores submetidos ao estágio 

probatório na Escola Agrícola de Jundiaí tem funcionado como momento pedagógico de 

desenvolvimento de pessoas.   

 

 Para tanto, sua participação se dará por meio da resposta a um questionário que abordará sua 

percepção acerca do acompanhamento e da avaliação dos servidores em estágio probatório. 

Sua participação é de grande importância e comprometo-me a resguardar o necessário 

anonimato sobre os dados, informações e opiniões aos quais tiver acesso, não permitindo que 

sejam identificadas as pessoas que participaram da pesquisa.  

 

Coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 

Atenciosamente,  

Suziane Rodrigues Bezerra  

suzianerodiguesbezerra@gmail.com 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DESTINADO AO SERVIDOR 

 

1. Gênero: 

(   )Masculino                  (   ) Feminino 

 

2. Idade: 

(   )Até 25 anos                (   ) De 31 a 40 anos 

(   ) De 26 a 30 anos         (   ) Mais de 40 anos 

 

3. Escolaridade: 

(   ) Nível médio completo 

(   ) Nível superior completo 

(  ) Mestrado completo 

(  ) Doutorado completo 

 

4. As informações que recebi acerca das minhas atribuições em relação ao cargo em que 

fui empossado foram:  

(   ) Excelentes        (  ) Boas            (  ) Regulares          (  ) Ruins  

 

5. Atribuo meus conhecimentos sobre o estágio probatório:  

( ) Informações oficiais recebidas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

(   ) Informações oficiais recebidas da Escola Agrícola de Jundiaí. 

(   ) Pesquisas pessoais. 

(   ) Informações informais repassadas por colegas de trabalho. 

 

6. A orientação recebida quando ingressei na instituição a respeito do estágio probatório 

foi:   

(  )Excelente             (  ) Boa              (  )Regular          (  )Ruim  

 

7. Compreendo o estágio probatório como sendo: 

(   ) Apenas uma formalidade. 

(   ) Um instrumento útil para controlar o servidor. 

(  ) Instrumento válido para avaliar a aptidão do servidor em relação às suas atribuições. 

(  ) Instrumento válido que pode contribuir para mensurar o desempenho do servidor 

além de ser útil para o desenvolvimento da instituição.  
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8. Os cursos disponibilizados durante o meu período de estágio probatório contribuíram 

para a melhoria do meu desempenho: 

(  ) Sim        (  ) Não    (  ) Parcialmente     (  )Não realizei cursos  

 

9. Como avalio a oferta de capacitações durante o meu período de estágio probatório: 

(   ) Excelente         (   ) Boa                 (   ) Regular      (  ) Ruim 

 

10. O instrumento de avaliação do estágio probatório consegue mensurar fielmente meu 

desempenho. 

(   ) Sim         (  ) Não             (  ) Parcialmente        (    ) Totalmente  

 

11. Sempre recebo retorno do meu avaliador acerca da minha avaliação de desempenho. A 

respeito dessa afirmativa: 

(   ) Concordo    (   )Concordo totalmente     (  ) Discordo   (  ) Discordo totalmente 

 

12. Como tem se configurado na prática, o papel do seu tutor de estágio probatório. 

(   ) Desempenha função meramente burocrática. 

(   ) Desempenha papel formador, pedagógico e socializador. 

(   ) Desempenha função de controle. 

(   ) Não possuo tutor.  

 

13. Em uma escala de 1 a 4, como você avalia a importância do Tutor durante o seu 

período de estágio probatório. 

(  ) 1                          (  )2                     (  )3                              (  )4 

 

14. Como você acredita que deve ser designado um tutor para o estágio probatório? 

(   ) O tutor precisa ser a chefia imediata do servidor.  

(   ) O tutor precisa desenvolver suas atividades no mesmo setor que o servidor novato. 

(   ) O tutor precisa estar disponível, ou seja, não pode ser alguém muito atarefado.  

(  )O tutor precisa ter o mínimo de perfil para esta atribuição, e preferencialmente, 

estar lotado no mesmo setor de trabalho do servidor novato.  

 

15. Sugestões para o aprimoramento do processo de acompanhamento e avaliação os 

servidores em estágio probatório.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE C – BOAS VINDAS E ORIENTAÇÕES A RESPEITO DO 

ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM 

ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

Prezado(a) Servidor(a), 

É com muita satisfação que o(a) recebemos nesta instituição. É motivo de contentamento 

podermos contar com novos colegas que, conosco, irão contribuir para o desenvolvimento da 

Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, a Escola Agrícola de Jundiaí.  

 Ressaltamos que o servidor nomeado para cargo efetivo ficará sujeito a estágio probatório 

pelo período de 36 meses, durante o qual o seu desempenho será avaliado, conforme dispõe o art. 

41 da Constituição Federal, alterado pelo art. 6º da Emenda Constitucional nº 19. 

 Neste contexto, instituiu-se a Resolução 08/2006 – CONSAD que dispõe sobre o processo 

de homologação do estágio probatório dos servidores técnicos-administrativos da UFRN. 

Solicitamos que faça a leitura dessa resolução na íntegra.  

 Pensando no caráter pedagógico que a avaliação de desempenho no estágio probatório 

possui, a UFRN desenvolve um programa de adaptação composto por Chefia, Tutor e Servidor. O 

Tutor deve ajudar na inserção do profissional servidor orientando-o sobre aspectos institucionais 

de seu interesse e inerentes às suas atribuições.   

Ao iniciar o estágio probatório, o servidor deverá, juntamente com o tutor, elaborar seu 

Plano de Trabalho para o período designado para seu acompanhamento e acordado com a chefia 

imediata, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da entrada em exercício. 

Os critérios de avaliação do estágio probatório são os seguintes: Assiduidade, Disciplina, 

Capacidade de Iniciativa, Produtividade e Responsabilidade, os mesmos serão mensurados 

parcialmente a cada oito meses de efetivo exercício. Quando o servidor completar 32 meses de 

exercício o processo homologação do estágio probatório poderá ser formalizado. Reforçamos a 

importância de cumprimento dos prazos estabelecidos legalmente.  

 Caso tenha sido bem avaliado durante o período e tenha cumprido todos os pré-requisitos 

legais, o servidor se tornará formalmente estável no serviço público a partir da homologação do 

referido processo. 

Estou ciente de todos os procedimentos de avaliação de desempenho no estágio probatório.  

Assinatura do servidor: __________________________________________ 

Links úteis:  

https://www.progesp.ufrn.br/ 
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APÊNDICE D – BOAS VINDAS E ORIENTAÇÕES A RESPEITO DO 

ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR DOCENTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

Prezado(a) Servidor(a), 

 

 É com muita satisfação que o(a) recebemos nesta instituição. É motivo de contentamento 

poder contar com novos colegas que, conosco, irão contribuir para o desenvolvimento da Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, a Escola Agrícola de Jundiaí.  

 Ressaltamos que o servidor nomeado para cargo efetivo ficará sujeito a estágio probatório 

pelo período de 36 meses, durante o qual o seu desempenho será avaliado, conforme dispõe o Art. 

41 da Constituição Federal, alterado pelo Art. 6º da Emenda Constitucional nº 19. 

 Neste contexto instituiu-se a Resolução 083/2006 – CONSEPE, que dispõe sobre o 

processo de homologação do estágio probatório dos servidores docentes da UFRN. Solicitamos 

que faça a leitura dessa resolução na íntegra.  

 Pensando no caráter pedagógico que a avaliação de desempenho no estágio probatório 

possui, a UFRN desenvolve um programa de adaptação composto por Chefia, Tutor e Servidor. O 

Tutor deve ajudar na inserção do profissional servidor orientando-o sobre aspectos institucionais 

de seu interesse e inerentes às suas atribuições.   

 Os critérios de avaliação do estágio probatório são os seguintes: Assiduidade, Disciplina, 

Capacidade de Iniciativa, Produtividade e Responsabilidade, os mesmos serão mensurados 

parcialmente após a finalização dos quatro primeiros semestres de exercício. Quando o servidor 

completar 32 meses de efetivo exercício o processo de homologação do estágio probatório poderá 

ser formalizado. Reforçamos a importância de cumprimento dos prazos estabelecidos legalmente. 

 Caso tenha sido bem avaliado durante o período e tenha cumprido todos os pré-requisitos 

legais, o servidor se tornará formalmente estável no serviço público a partir da homologação do 

referido processo. 

 

Links úteis:  

https://www.progesp.ufrn.br/ 

Contatos:  

3342-2297 (Ramal 204) 

E-mail: direcaoeaj@yahoo.com.br 

 

 

https://www.progesp.ufrn.br/
mailto:direcaoeaj@yahoo.com.br
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APÊNDICE E - MANUAL: ORIENTAÇÕES ACERCA DA AVALIAÇÃO ESPECIAL 

DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR DURANTE O 

ESTÁGIO PROBATÓRIO  
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