
PORTARIA Nº 340/99, DE 18 DE AGOSTO DE 1999.

DISPÕE SOBRE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, incisos I e
XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando o disposto no artigo 23, da Lei 869, de 05.07.52,
bem como o disposto no § 4º do artigo 41 da Constituição Federal, com redação dada
pelo artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 5 de junho de 1998, e no artigo 3º da
Resolução nº 6.336, de 26 de fevereiro de 1999.

RESOLVE:

Art. 1°- Disciplinar os procedimentos referentes à Avaliação de
Desempenho para fins de estágio probatório, dos servidores lotados no Instituto Mineiro
de Agropecuária – IMA - que será feita em 4 (quatro) etapas, sendo a 1ª (primeira) a
contar do início do exercício do servidor e as demais no 18º (décimo oitavo) mês, 24º
(vigésimo quarto) mês, e a avaliação conclusiva no 32º (trigésimo segundo) mês.

Art. 2°- O instrumento a ser utilizado pela Chefia imediata para
a avaliação é o formulário de Avaliação de Desempenho - Anexo I.

§ 1°- O avaliador deverá transcrever o resultado obtido
no instrumento constante do Anexo I (campo 3) para o formulário Síntese de Avaliação
Individual - Anexo II.

§ 2°- Se o servidor for removido para outra unidade,
durante o período do estágio probatório, o formulário Síntese de Avaliação Individual -
Anexo II, deverá acompanhá-lo, a fim de subsidiar  os avaliadores a que o  mesmo
estiver subordinado no período.

Art. 3°- As avaliações de desempenho - Anexo I - deverão ser
encaminhadas à Divisão de Recursos Humanos - DVRH, até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente ao término de cada etapa.

Art. 4°- Para  a  avaliação  o  avaliador  deverá  considerar  o
desempenho  do  servidor  recém-nomeado,  em  relação  a  cada  fator  constante  do
formulário do Anexo I, atribuindo-lhe o conceito correspondente, conforme descrito no
campo 3 (três) do referido formulário.



Art. 5°- O campo 3 consta de 5 (cinco) requisitos básicos que
devem ser avaliados, utilizando-se os conceitos de “A”, “B”, “C” e “D”. Cada conceito de
cada requisito corresponde uma pontuação e especificação diferente, conforme Anexo
III.

Art. 6°- Não  será  considerado  apto  o  servidor  que  obtiver
menos de 60 (sessenta) pontos, somados durante as quatro avaliações  necessárias  à
aprovação da estabilidade .

Art. 7°- O campo 4 (quatro), do formulário Anexo I, destina-se
ao  registro  de  dados significativos  (positivos  ou negativos)  do  avaliado,  bem como
sugestões de ações a serem desenvolvidas para o aprimoramento do desempenho do
servidor .

Parágrafo  único.  A  cada  conceito  corresponde  uma
sigla conforme descrito abaixo:

MB - Muito Bom
   B  - Bom
   R  - Regular
   I  -  Insuficiente

Art. 8°- O campo 5 (cinco) do formulário Anexo I deverá ser
preenchido obrigatoriamente, em sua totalidade, pelo avaliador, assinando-o e datando-
o ao final.

Art. 9°- Após o 32º (trigésimo segundo) mês  de exercício, a
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório emitirá parecer, no verso do formulário
Anexo II, no prazo de 20 (vinte) dias, assinado por todos os membros, do qual  constará
a conclusão pela confirmação ou não do servidor avaliado.

§  1°- Em  qualquer  época  do  período  do  estágio
probatório, constatada ocorrência que justifique a exoneração  do servidor, esta será
submetida à avaliação da Comissão para análise e conclusão, em 20 (vinte) dias.

§  2°- O  parecer  da  Comissão  que  concluir  pela
exoneração do servidor será submetido à análise do Diretor-Geral do Instituto Mineiro
de  Agropecuária  -  IMA,  através  da  Superintendência  Administrativa/Divisão  de
Recursos Humanos, que, após ratificado o parecer da Comissão, será encaminhado à
Corregedoria  da  Secretaria  de  Estado  de  Recursos  Humanos  –  SERHA  -  para
instauração do devido processo administrativo.



Art. 10 - Constitui a Comissão de Estágio Probatório:
 I – Titular da Superintendência ou Delegacia Regional

onde o avaliado está lotado;
 II – Chefia imediata do avaliado;
III – Chefe  da Divisão de  Recursos Humanos.

§  1°- Compete  ao  titular  da  Superintendência  ou
Delegacia Regional presidir a Comissão de Estágio Probatório.

§  2°- O servidor  que,  no período a  que se refere a
avaliação, houver trabalhado sob a direção de mais de uma Chefia terá os resultados
do seu desempenho avaliados por aquela à qual esteve subordinado por mais tempo.
Caso haja empate no tempo de serviço prestado sob a direção de diferentes Chefias, a
avaliação caberá àquela que o servidor esteve subordinado por último. 

Art. 11 - Compete aos avaliadores:
a) acompanhar  o  trabalho  de  seus  subordinados,

orientando-os e aconselhando-os no incremento de seus desempenhos;
b) avaliar  com  objetividade  e  imparcialidade  o

desempenho de seus subordinados, diagnosticando pontos fortes e fracos;
c) encaminhar  os  formulários  de  Avaliação  de

Desempenho  –  Estágio  Probatório,  conforme Anexo  I,  após  encerramento  de  cada
período, à DVRH, obedecendo o prazo previsto no artigo 3°;

d) dar  conhecimento  ao  servidor  avaliado  das
conclusões de sua avaliação, dando-lhe ciência antes de promover o encaminhamento
da mesma;

e) havendo  recusa  do  servidor  em  dar  ciência   na
Avaliação de Desempenho – Estágio Probatório, no Campo 6 do Anexo I, o avaliador a
reduzirá a termo, colhendo assinatura de 2 (duas) testemunhas  presentes ao local em
que se verificou a recusa.

Art. 12 - Compete à DVRH:
a) treinar os avaliadores para a correta utilização da

sistemática;
b) prestar orientações às Chefias e servidores quando

solicitada;
c) quando da ocorrência de situação prevista no § 2°

do  artigo  10,  fornecer  ao  avaliador  subsídios  da  situação  funcional  do  servidor,
referente ao seu desempenho em outras lotações durante o período de avaliação;

d)  acompanhar   os  resultados  das  avaliações
encaminhadas,  e  verificar  a  necessidade  de  promover  ações  para  a  adaptação  do
servidor ao trabalho e/ou melhoria de seu desempenho;

e) fornecer, à Comissão de Estágio Probatório, todos
os dados obtidos nas avaliações, efetuadas durante o período de estágio probatório do
servidor, bem como o resultado de ações promovidas nos termos da alínea anterior.



Art. 13 - Compete à Comissão de Estágio Probatório:
a) analisar os dados recebidos na forma da alínea “e”

do artigo 12, e emitir parecer, obedecido o prazo previsto no § 1° do artigo 9°;
b)  encaminhar  à  SAD/DVRH  parecer  conclusivo,

quanto a efetivação e ou exoneração do servidor, para os fins previstos no § 2° do
artigo 9°.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA,  em Belo
Horizonte, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 1999.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral
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