
ORIENTAÇÕES E PRAZO DE ENTREGA DA AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO FUNCIONAL 

DECRETO 54.296/2018 
 
 

Senhor(a) Delegado(a): 

 

Os formulários de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL 

serão disponibilizados eletronicamente e encaminhados aos Departamentos e 

as DPRs. 

Informamos que as avaliações deverão ser impressas no 

respectivo estabelecimento, preenchidas e assinadas pelo avaliador e com a 

ciência do servidor, e enviadas as respectivas Delegacias Penitenciárias 

Regionais e após retornarem à DRH, impreterivelmente até o dia 14/11/2018.  

  O Avaliador deverá marcar o valor correspondente ao ítem 

analisado, preencher a Nota Final da pontuação bem como justificar a nota 

atribuída, conforme previsto no Anexo I do Decreto.  

 
 

 O Avaliador (chefe imediato) deverá preencher os dados completos 
na avaliação  e  colocar o carimbo com o nome do avaliador; 

 
 Referente a ciência do servidor avaliado: 

 Se o servidor não estiver no local de lotação por motivo de 
férias, diárias e outros afastamentos, o avaliador deverá 
providenciar a ciência da avaliação dentro do prazo 
estabelecido.  

  Referente a servidores afastados: 
 Se no período da avaliação, o servidor não exerceu suas 

atividades ou não esteve trabalhando por motivo de licença 
saúde, falta não justificada, afastamentos e outros, que 
ultrapassaram o período semestral a ser avaliado, deverá 
ser anexado na avaliação um oficio informando os motivos 
que impediram de realizá-la. 

 Salientamos que o servidor, neste caso acima, não obterá 
pontos no Anexo I. 

 
 
 
 
 
 



ORIENTAÇÕES E PRAZO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS, E 
AVALIAÇÃO EXCEPCIONAL DE DESEMPENHO. 

 
 

Informamos que o prazo para entrega na DRH dos Certificados, 

graduações e especializações concluídas até 30/06/2018, será 

impreterivelmente até o dia 14/11/2018. Após esta data, não serão 

considerados para esta promoção. Este período do recebimento foi 

estendido tendo em vista estarmos em um período de ajuste.  A partir da 

próxima promoção será obedecida a data de entrega estabelecida no 

Decreto.  

Somente serão aceitos Diplomas e Certificados de conclusão, 

documento emitido pela Universidade, informando carga horária e data de 

conclusão, não sendo aceito Atestados. 

Por se tratar de um período de ajuste, como já foi mencionado. Os 

certificados entregues nesta DRH, entre o período de 30 de junho de 2013 a 30 

de junho de 2018, ainda não utilizados para promoção anterior, serão 

valorados.     

Os certificados que ainda não foram entregues na DRH deverão 

ser enviados conforme o seguinte fluxo:  

 

Servidores lotados nas regiões Penitenciárias:  

Servidor→lotação→Delegacia→Protocolo Órgão Central 

 

Servidores lotados no Órgão Central e locais que não estão subordinados 

a Delegacias: 

Protocolo da DRH. 

 

A avaliação de desempenho deverá ser encaminhada pelo 

Administrador/Diretor a respectiva Delegacia, por meio de Ofício contendo a 

relação dos servidores atribuídos com o nome, ID, Cargo e classe, de acordo 

com a proporção estabelecida no Anexo III do Decreto. Salientamos que 

deverá constar também neste Ofício a justificativa para à atribuição de cada 

servidor. 



Também deverá ser informada por meio de Ofício, a relação de 

servidores que desempenham as funções (Administrador, Chefe de Segurança, 

Responsável Administrativo e Supervisor de Estabelecimento Penal) e a 

relação de servidores que participaram e ou participam efetivamente de 

Comissões publicadas ou não em Diário Oficial.  

Todos esses documentos, certificados, ofícios de avaliação 

excepcional de desempenho, participação em Comissões deverão ser 

entregues até a data limite acima referida, ou seja, dia 14/11/2018, 

juntamente com a avaliação de desempenho funcional. 

 

 


