
Diário Oficial
Lei Nº 9926/2009

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Disponível em: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial

EDIÇÃO Nº 676 – ANO IV - 04  Pág PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 01 DE FEVEREIRO DE 2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda - CEP: 84051- 900 - TEL: 3220-1000
E-mail: diariooficial@pontagrossa.pr.gov.br

Jornalista Responsável: EDGAR HAMPF – Registro Profissional nº 6681

PREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPALALALALAL

- LEIS.......................................................................................
- DECRETOS...........................................................................
- PORTARIAS..........................................................................
- LICITAÇÕES..........................................................................
- CONTRATOS.........................................................................
- EDITAIS E ATOS RH.............................................................
- DIVERSOS............................................................................

ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL

PUBLICIDADE DE CARÁTER
INFORMATIVO / EDUCATIVO

0101010101
0303030303
0303030303

0404040404

S U M Á R I O

0404040404

0404040404

- Fundação Educacional de Ponta Grossa – FUNEPO ............
- Fundação Municipal PROAMOR de Assistência Social .......
- Fundação Municipal de Promoção ao Idoso-FAPI................
- Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ..........................
- Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do   Mu-
nicípio de Ponta Grossa – ARAS ...........................................
- Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa -AFEPON
.......................................................................................................
- Companhia Pontagrossense de Serviços-CPS .......................
- Companhia de Habitação de Ponta Grossa-PROLAR .............

ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS
D E C R E T O Nº  5. 7 9 6, de 30/01/2012

Fixa as normas para verificação dos critérios de avaliação de Estágio Probatório dos profissionais do magistério, e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com os
incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a Lei Municipal n° 10.735/2011, e considerando, ainda,
o contido no protocolado nº 0190448/2012,

D E C R E T A
Art. 1º - Fica regulamentado, em cumprimento à Lei Municipal nº 10.375/2010, a forma de verificação dos requisitos,

método a ser utilizado, conceitos e cálculos, assim como os procedimentos elencados nos anexos deste Decreto, com a finalidade
de apurar a eficiência e adequação dos profissionais do magistério municipal em estágio probatório.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I
 Do Conceito

Art. 2º -   O estágio probatório consiste no período de exercício do cargo pelo profissional do magistério municipal, admitido
mediante concurso público, durante o qual é observada e apurada pela Administração, sua conveniência ou não ao serviço
público, mediante a verificação dos requisitos estabelecidos em lei, para a aquisição da estabilidade.

Seção II
Do Período

Art. 3º -  O período de estágio probatório será de 03 (três) anos de efetivo exercício, conforme art. 41 da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.

§ 1º - Será computado como efetivo exercício somente o tempo de exercício das funções do cargo para o qual o profissional
do magistério municipal prestou concurso público, excluindo-se todas as ausências e afastamentos legais, como licença maternidade
e auxilio doença, bem como o exercício de cargo em comissão, ressalvado o contido no § 1º, do art. 25, da Lei Municipal nº 10.375/
2010.

 § 2º - Em casos de suspensão do contrato, após o retorno do profissional do magistério municipal retoma-se
a contagem do Estágio Probatório.

Art. 4º - Durante a vigência do estágio probatório, o profissional do magistério municipal receberá 02 (duas)
avaliações anuais e 06 (seis) avaliações no período total, as quais terão por finalidade atestar sua adequação e adaptação ao
serviço público.

§ 1º - O cumprimento dos prazos estabelecidos no presente artigo poderá variar em até 45 (quarenta e cinco) dias, ou
conforme a necessidade justificada.

§ 2º - Fica determinado o prazo de 33 (trinta e três) meses de efetivo exercício, para a execução da última avaliação do
estágio probatório.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS

Art. 5º - A apuração do desempenho do profissional do magistério municipal consistirá na verificação do atendimento
aos seguintes requisitos:

I - assiduidade e pontualidade;
II - disciplina e cumprimento dos deveres;
III - iniciativa e eficiência;
IV - capacidade laborativa;
V - responsabilidade;
VI - criatividade;
VII - cooperação;
VIII - ética e postura;
IX - domínio de conteúdos específicos;
X - conhecimento sobre a organização e normas da administração pública municipal;
XI - condições emocionais para o desempenho de suas funções.
§ 1º - O requisito da Assiduidade e Pontualidade considerará a ocorrência de faltas, bem como ocorrência de atrasos;
§ 2º - O requisito Disciplina e Cumprimento dos Deveres considerará a adoção, pelo profissional do magistério municipal,

das orientações da política educacional emanadas da mantenedora;
§ 3º - O requisito Iniciativa e Eficiência considerará se o profissional do magistério municipal percebe as necessidades

gerais da unidade educacional, adotando atitude de participação junto à comunidade intra e extra-escolar;
§ 4º - O requisito da Capacidade Laborativa considerará o nível de vivência profissional, traduzindo a capacidade de

aquisição das experiências de trabalho e demonstrando segurança no exercício de suas tarefas;
§ 5º - O requisito da Responsabilidade considerará a dedicação, o cuidado e o valor que o profissional do magistério

municipal atribui às tarefas pelas quais é responsável, ao demonstrar espírito público no exercício de suas funções;

§ 6º - O requisito da Criatividade considerará como, de posse de alto grau de conhecimento, o profissional do magistério
municipal incorpora mudanças de procedimentos, no momento em que são pertinentes, resolvendo situações de complexidade
superior e em conformidade com as diretrizes pedagógicas e administrativas;

§ 7º - O requisito da Cooperação refere-se ao nível em que o avaliado consegue desenvolver a atitude de trabalho em
grupo e em que medida isso está contribuindo para a sua integração à equipe e à cultura de trabalho da unidade educacional
e sua comunidade de entorno;

§ 8º - O requisito de Ética e Postura avalia o profissional do magistério municipal a partir da confiança que inspira não só
na preservação de dados confidenciais, como também na guarda e valorização dos documentos com os quais trabalha, sendo
que suas atitudes com os cidadãos e colegas de trabalho são pautadas por valores éticos da humanização do serviço público;

§ 9º - O requisito do Domínio de Conteúdos Específicos avalia se o profissional do magistério municipal visualiza o
cumprimento de suas tarefas de forma global, se     conhece as implicações de seu trabalho e como sua execução de maneira
sistemática, atualizada e de acordo com a faixa etária a que se destina atinge os objetivos previstos;

§ 10 - O requisito do Conhecimento sobre a organização e normas da administração pública municipal
avalia se o profissional do magistério municipal zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;

§ 11 - O requisito de Condições emocionais para o desempenho de suas funções avalia se o profissional
do magistério municipal age de forma equilibrada diante das situações do cotidiano escolar, tratando com urbanidade tanto alunos
e servidores da unidade educacional quanto membros da comunidade externa.

CAPÍTULO III
DO MÉTODO

Art. 6º - Os requisitos constantes nos incisos II a XI, do artigo 5º deste Decreto integrarão a ficha de
acompanhamento semestral do Estágio Probatório que será utilizada como referência dos resultados obtidos pelo avaliado.

§ 1º - Todos os requisitos serão avaliados com base no método dos prognosticadores de desempenho (PD), organizados
em escala gráfica.

§ 2º - O método baseia-se no estabelecimento de um significado para cada requisito de avaliação, acompanhado da
descrição de 04 (quatro) alternativas que representam possíveis atitudes graduadas entre 01(um) e 04(quatro), nas quais o
avaliador deverá, a partir de observação do desempenho, promover o enquadramento entre o descrito na ficha e o executado
pelo avaliado, no desempenho das funções de seu cargo, conforme se descreve a seguir:

I- Insuficiente: quando o profissional do magistério municipal não cumpre com os indicadores exigidos para o seu
desempenho (PD1)

II- Regular: quando, apesar de seus esforços, o profissional do magistério municipal cumpre, parcialmente, com os
indicadores exigidos para o seu desempenho (PD2)

III- Bom: quando o profissional do magistério municipal cumpre com os indicadores exigidos para o seu desempenho (PD3)
IV- Ótimo: quando, o profissional do magistério municipal cumpre, com qualidade, os indicadores exigidos para o seu

desempenho (PD4)
§ 3º -    Todos os graus obtidos pelo avaliado nos requisitos previstos para a avaliação dos requisitos estabelecidos no caput

serão somados e o resultado totalizará entre 20(vinte) e 80(oitenta) pontos.
CAPÍTULO IV

DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Art. 7º - Caberá a chefia imediata, em conjunto com a chefia mediata, proceder ao preenchimento das fichas de

avaliação do desempenho do profissional do magistério municipal em Estágio Probatório.
Parágrafo único. O profissional do magistério municipal cujo desempenho estiver sendo avaliado, deverá ser comunicado

da data, horário e local de preenchimento da ficha de avaliação, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, para que possa
juntar, caso possua e queira documentos que circunstanciem sua opinião sobre o seu desempenho.

Art. 8º -  Após o cumprimento do estabelecido no artigo anterior, as fichas deverão ser remetidas para a Secretaria
Municipal de Gestão de Recursos Humanos, que através da Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho, fará a
totalização dos graus e elaborará relatório sobre a conveniência da permanência do profissional do magistério municipal no Serviço
Público Municipal.

CAPÍTULO V
DOS RESULTADOS OBTIDOS PELO SERVIDOR:

Art. 9º - Será considerado aprovado, o profissional do magistério municipal que obtiver pelo menos 40,00 (quarenta)
pontos a partir da soma dos graus, obtidos nos subfatores, estabelecidos para apuração dos requisitos de disciplina e eficiência,
subtraindo-se na avaliação do requisito de assiduidade, conforme anexo I.

Parágrafo único - Independentemente da obtenção dos pontos previstos no caput deste artigo, o profissional do magistério
municipal deverá ser aprovado no requisito de capacidade funcional, avaliado pela área médica, responsável pelo serviço de
segurança e medicina do trabalho, oficial do Município, conforme anexo VII.

Art. 10 - Relatório conclusivo sobre o desempenho do servidor, elaborado pela Comissão Permanente de Avaliação
de Desempenho, será submetido à aprovação do Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos e será dada ciência ao
servidor que poderá apresentar no prazo de 10 (dez) dias, seu pedido de reconsideração.

Art. 11 - O pedido de reconsideração será analisado pela Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho,
e submetido à aprovação do Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, que em manifestação expressa e fundamentada
no respectivo relatório, poderá indicar ao Secretário da Administração e Negócios Jurídicos seu acolhimento ou não.

Parágrafo Único - É de competência do Secretário da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos a decisão
final sobre o pedido de reconsideração, o qual deverá ocorrer no prazo de 10(dez) dias.

Art. 12 - O profissional do magistério municipal cujo desempenho tenha sido considerado como insuficiente, a partir
da avaliação dos requisitos de assiduidade, disciplina e eficiência, receberá orientações, bem como participará de programa de
treinamento, com a finalidade de adequar-se às necessidades do cargo por ele ocupado.

Art. 13 - Caso o profissional do magistério municipal, durante seu Estágio Probatório, tenha o seu desempenho
considerado como insuficiente por duas vezes, ainda nas avaliações periódicas, caberá a Comissão Permanente de Avaliação e
Desempenho recomendar a exoneração do servidor, elaborando relatório com base nas fichas de avaliação e demais elementos
de convicção existentes sobre a sua conduta.

Art. 14 - Ao final do período do estágio probatório, a Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho calculará
a média das 12 (doze) avaliações previstas para o Estágio Probatório do profissional do magistério municipal, o qual será
considerado aprovado, se obtiver os pontos necessários.

Art. 15 - Caberá ao Secretário da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, a manifestação sobre
a confirmação dos servidores em estágio probatório.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 - O profissional do magistério municipal que, face ao interesse e oportunidade do Município, tiver de ser
removido do seu local de trabalho durante seu estágio probatório, será avaliado em seu desempenho, quando de sua saída do
local onde estiver lotado, e novamente, conforme a periodicidade prevista nos artigos 2º e 3º deste Decreto.

Parágrafo único - A avaliação realizada no local para onde tiver sido designado o profissional do magistério municipal será
considerada oficialmente, sendo a do ato de transferência instrumento informativo, o qual poderá tornar-se oficial, se validado,
pelas chefias avaliadoras.

Art. 17 - Ao profissional do magistério municipal que se encontre em Estágio Probatório não será permitido:
a)    Disponibilidade;
b)    Readaptação;
c)    Recondução;
d)    Reenquadramento;
e)    Aposentadoria, incluindo a por invalidez;
f)     Cessão.
Art. 18 - Os servidores que já se encontram em exercício receberão sua primeira avaliação dentro de 60 (sessenta)

dias após a publicação deste decreto, seguindo normalmente a periodicidade prevista no artigo 2º, desde que não tenham
completado mais do que 33 (trinta e três) meses de efetivo exercício.

Art. 19 - Os casos omissos neste Decreto serão dirimidos pela Secretaria Municipal Gestão de Recursos Humanos,
ou autoridade máxima da administração indireta relativamente aos seus servidores.

Art. 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 30 de janeiro de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
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DECRETO Nº 5.796/2012
ANEXO I

Assiduidade e pontualidade

DECRETO Nº 5.796/2012
ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Lembrete:

Avalie o servidor no cargo e funções atuais. Assinale os itens abaixo, conforme seu julgamento sobre o desempenho
das atividades. Reforce suas conclusões utilizando o espaço próprio desta ficha;

Preencha impreterivelmente a página seguinte, expondo suas impressões a respeito do desempenho do servidor;

As fichas serão encaminhadas juntamente com o questionário referente ao desempenho geral do grupo, que deverá
ser respondido por V. Sª. Aos outros membros da Comissão.

Data limite para devolução: ___/___/___

DECRETO Nº 5.796/2012
ANEXO III

Acompanhamento Semestral do Estágio Probatório
DECRETO Nº 5.7962012

ANEXO IV

RESUMO DA AVALIAÇÃO         DATA _____/____/_______

Tipo de Ausência/Pontualidade Pontos correspondentes por evento

Impontualidade injustificada - 0,50 (meio)

Ausência injustificada - 1,50 (um e meio)

ETIQUETA DO SERVIDOR
Dados de Prontuário

Escola Munic ipal:__________________________________________________________________________________________________________________

Nome do Professor(a)_______________________________________________________________________________________________________________

Ano/ciclo em que atua:______________________ Turma:_______________________ Turno:_________________

1. DISCIPLINA E CUMPRIMENTODOS DEVERES insuficiente regular bom ótimo

1.1. Adota, em suas aulas, as orientaçõesda política educacional do município/SME e da coordenação pedagógica
da unidade educacional.

1.2 Cumpre integralmente sua jornada de trabalho de acordo com o calendário escolar.

1.3 Cumpriras determinações dos superiores hierárquicos.

2. INICIAT IVA E EFICIÊNCIA

2.1. Favorece a construção da boa auto-estima dos alunos.

2.2. Par ticipa de eventos de formação continuada promovidos pela SME e/ou unidade educacional, buscando o seu
aprimoramento, de forma constante.

2.3. Envolve os pais no acompanhamento escolar dos alunos, tratando-os com urbanidade.

3. CAPACIDADE LABORATIVA

3.1. Minis tra aulas de acordo com o planejamento realizado.

3.2. Avalia continuamente a aprendizagem, de acordo com o plano de ensino.

3.3. Recupera alunos através das aulas ministradas com este objetivo.

4. RESPONSABILIDADE

4.1. Responsabil iza-se pela aprendizagem de todos os alunos, promovendo opor tunidades pertinentes com vistas à
equidade.

4.2. Toma medidas necessárias em relação aos alunos faltosos.

4.3. Util iza os resultados das avaliações para replanejamento do ensino.

5. CRIATIVIDADE

5.1. Planeja de acordo com a proposta pedagógica da escola e as necessidades específicas dos alunos.

5.2. Trabalha com atividades diversificadas para atender às necessidades específicas de aprendizagem.

6. COOPERAÇÃO

6.1. Par ticipa ativamente das reuniões pedagógicas da escola contribuindo para a qualidade do ensino.

6.2. Par ticipa, de forma cooperativa, em atividades coletivas da unidade escolar.

7. ÉTICA E POSTURA

7.1. Pauta-se por critérios éticos no cumprimento de sua função.

8. DOMÍNIO DE CONT EÚDOS ESPECÍFICOS

8.1. Mantém a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem adotando processos de
ensino destinados à crescente melhoria do desempenho acadêmico dos alunos.

9. CONHECIMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

9.1 Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional.

10. CONDIÇÕES EMOCIONAIS PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

10.1 Age de forma equilibrada diante das situações do cotidiano escolar tratando com urbanidade tanto alunos e
serv idores da unidade educacional quanto membros da comunidade externa.

Assinatura da pedagoga:_______________________________________________

Assinatura do(a) diretor(a):_____________________________________________

Data:__________/__________/______________

Grau obt ido

1. DISCIPLINA E CUMPRIMENTO DOS DEVERES

1.1. Adota, em suas aulas, as or ientações da política educacional do município/SME e da coordenação pedagógica da
unidade educacional.

1.2 Cumpre integralmente sua jornada de trabalho de acordo com o calendár io escolar.

1.3 Cumprir as determinações dos superiores hierárquicos.

2. EFICIÊNCIA

2.1. Favorece a construção da boa auto-estima dos alunos.

2.2. Participa de eventos de formação continuada promovidos pela SME e/ou unidade educacional, buscando o seu
aprimoramento, de forma constante.

2.3. Envolve os pais no acompanhamento escolar dos alunos, tratando-os com urbanidade.

3. CAPACIDADE LABORATIVA

3.1. Ministra aulas de acordo com o planejamento realizado.

3.2. Avalia continuamente a aprendizagem, de acordo com o plano de ensino.

3.3. Recupera alunos através das aulas ministradas com este objetivo.

4. RESPONSABILIDADE

4.1. Responsabiliza-se pela aprendizagem de todos os alunos, promovendo oportunidades pertinentes com vistas à
equidade.

4.2. Toma medidas necessárias em relação aos alunos faltosos.

4.3. Util iza os resultados das avaliações para replanejamento do ensino.

continua...

5. CRIATIVIDADE

5.1. Planeja de acordo com a proposta pedagógica da escola e as necessidades específicas dos alunos.
5.2. Trabalha com atividades divers ificadas para atender às necessidades específicas de aprendizagem.

6. COOPERAÇÃO

6.1. Participa ativamente das reuniões pedagógicas da escola contribuindo para a qualidade do ensino.
6.2. Participa, de forma cooperativa, em ativ idades coletivas da unidade escolar.

7. ÉTICA E POSTURA

7.1. Pauta-se por critérios éticos no cumprimento de sua função.

8. DOMÍNIO DE CONTEÚDOS ESPECÍF ICOS

8.1. Mantém a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem adotando processos de ensino
destinados à crescente melhoria do desempenho acadêmico dos alunos.

9. CONHECIMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

9.1 Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional.

10. CONDIÇÕES EMOCIONAIS PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

10.1 Age de forma equilibrada diante das situações do cotidiano escolar tratando com urbanidade tanto alunos e
servidores da unidade educacional quanto membros da comunidade externa.

TOTAL

Área para anotações dos avaliadores:

1 – Apresente as principais qualidades (pontos positivos) que se destacam no avaliado, tendo em vista os fatores de
avaliação de desempenho.

______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2 – Apresente as principais dificuldades (pontos a serem aprimorados) que interferem no desempenho do avaliado
e o que você sugere para superá-las, tendo em vista os fatores de avaliação de desempenho.

______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Assinaturas:

____________________________
Avaliado

____________________________
Chefe Imediato

____________________________
Chefe Mediato

DECRETO Nº 5.796/2012
ANEXO V

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal Gestão de Recursos Humanos

Data Limite para devolução: _____/______/_______

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
ATENÇÃO:

Informamos que a fl.    já foi preenchida, com base nos dados existentes em prontuário, arquivado no Departamento
de Recursos Humanos, da Secretaria Gestão de Recursos Humanos.  Em caso de dúvida, o servidor avaliado, no espaço próprio,
existente na própria folha, poderá apresentar sua discordância e apresentar documentos comprobatórios, os quais deverão ser
juntados ao final da ficha. Os mesmos serão analisados na conferência da avaliação e, informações complementares poderão ser
requeridas pela Comissão de Avaliação.

O servidor, cujo desempenho estiver sendo avaliado, deverá acompanhar o preenchimento de sua ficha de avaliação,
participando através da exposição de suas impressões a respeito do seu próprio desempenho. Chefia e servidor poderão
apresentar documentos complementares que constituam elementos de convicção.

A chefia deverá avaliar o desempenho, com base no cargo e nas tarefas realizadas pelo servidor.
Além das tabelas dos PD, há uma série de outras questões que necessitam, obrigatoriamente, de preenchimento,

respeitando-se a área de preenchimento pela chefia e próprio servidor. A falta dessas informações redundará na devolução para
que seja completada.

Observar que a FL. não deverá ser preenchida, pois destina-se ao relatório conclusivo, a ser elaborado pela Comissão
de Avaliação, com base nos documentos apresentados e/ou conceitos obtidos pelo servidor. Somente após a conclusão, ela
retornará ao avaliado para ciência e providências que julgar necessárias.

DECRETO Nº 5.796/2012
ANEXO VI

INFORMAÇÕES FUNCIONAIS
ÁREA  A SER INFORMADA PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OBS: APÓS MANIFESTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATAMENTE SUPERIOR AQUELA QUE
AVALIOU, REMETER A PRESENTE À COMISSÃO.

Idoneidade Moral: Considera a existência de regis tro objetivo, relativo a fato, devidamente apurado, de forma CONCLUSIVA, que constitua ato que configure
o descumprimento das normas e padrõesmorais, vigentes e aceitos socialmente.
Informação:

Assiduidade: Considera o registro objetivo de faltas injust if icadas e impontualidade.
Informação:

Disciplina

Informação:

OUT ROS AFASTAMENTO
Informação:
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DECRETO Nº 5.796/2012
ANEXO VII

FICHA DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE FUNCIONAL

Servidor: __________________________________________________________

Secretaria: _____________________________ Avaliação n°:________________

Médico Examinador: _________________________________________________

Data:  _____ / _____ / _______

- O servidor está em benefício previdenciário?
(     ) SIM (     ) NÃO

- Houve afastamento no período (06 meses)?
(     ) SIM (     ) NÃO

- Em caso positivo, por qual período?
__________________________________________________________________

- Houve protocolização de atestados no período?
(     ) SIM (     ) NÃO

- Em caso positivo, registrá-los no espaço abaixo:

ANEXO DECRETO Nº 5.796/2012
ANEXO VIII

Data Quanto s dias? Médico Assistente

Espaço para Considerações após avaliação médica:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ÁREA PARA ANOTAÇÕES DOSERVIDOR CUJO DESEMPENHO É AVALIADO

1 – Descreva, em linhas gerais, sua atuação no Município

2 – Enumere aspectos que você considera positivos em seu desempenho.

3 – Cite fatores que você considera facilitadores para o desempenho de seu trabalho.

4 – Enumere aspectos que você considera que devam ser aprimorados em seu desempenho.

5 – Espaço destinado às observações gerais, a critério do servidor cujo desempenho está sendo avaliado.

ServidorAvaliado Chefia Imediata Chefia Superior

Data: _____/_____/_____ Data: _____/_____/_____ Data: _____/_____/_____

ANEXO DECRETO Nº 5.796/2012
ANEXO IX

ÁREA PARA ANOTAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Observações da Comissão de Avaliação:

Medidas visando o desenvolvimento profissional do avaliado.

Conclusão da avaliação: Acomissão recomendada ao Executivo que o(a) servidor(a) seja considerado(a):

( ) Aprovado ( ) Reprovado

ÁREA PARA MANIFESTAÇÃO DO EXECUTIVO

ÁREA PARA CIÊNCIA DO SERVIDOR, APÓS CONCLUSÃO DE SUA AVALIAÇÃO.

O Servidor concorda com o resultado final da presente avaliação? ( ) Sim ( ) Não

Em caso de resposta NEGATIVA, o servidor terá o direito de apresentar sua defesa, no prazo de 10 (dez) dias.

Ciente em: ______/______/______ Assinatura: ___________________________________

____________________________
Chefia Superior

P O R TA R I A S
P O R T A R I A   N º   7. 1 1 0, de 30/01/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 1º de fevereiro de 2012, o servidor CLÓVIS AIRTON DE QUADROS, Advogado, para responder
pelo cargo de Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos, relativamente ao período que perdurar as férias do
titular da função, sem prejuízo de suas atuais atribuições.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 30 de janeiro de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aviso de Licitação - Concorrência Nº 003/2012
O Município de Ponta Grossa realizará às 13:30h do dia 05 deMarço de 2012, na sede da prefeitura, à Av. Visconde de

Taunay. 950, Concorrência, nº 003/2012, para:
LOTE 1 - Execução de Quadra Poliesportiva e Reservatório Elevado no Complexo Educacional do Jd. San Martin, na Rua

Ronaldo Piekarski, s/n, Jardim San Martin, Bairro Neves. Valor máximo: R$ 445.329,53 (quatrocentos e quarenta e cinco mil
trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos).

LOTE 2 - Execução de Cobertura do Pátio e da
Quadra Poliesportiva do Complexo Educacional do Jd. San Martin, na Rua Ronaldo Piekarski, s/n, Jardim San Martin, Bairro

Neves. Valor máximo: R$ 286.639,07 (duzentos e oitenta e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e sete centavos).
LOTE 3 - Execução de Quadra Poliesportiva e
Reservatório Elevado no Complexo Educacional do Jd. Gralha Azul, na Rua Ópera de Arame, s/n, Jardim Gralha Azul, Bairro

Contorno. Valor máximo: R$ 377.319,28 (trezentos e setenta e sete mil trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos).
LOTE 4 - Execução de Cobertura do Pátio e da
Quadra Poliesportiva do Complexo Educacional do Jd. Gralha Azul, na Rua Ópera de Arame, s/n, Jardim Gralha Azul, Bairro

Contorno. Valor máximo: R$ 228.867,50 (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
LOTE 5 - Execução de Quadra Poliesportiva e
Reservatório Elevado no Complexo Educacional do Pq. Dos Pinheiros, na Rua “A”, esq. c/ Rua Aderly Turek, s/n, Parque

dos Pinheiros, Bairro Cará-Cará. Valor máximo: R$ 586.682,43 (quinhentos e oitenta e seis mil seiscentos e oitenta e dois reais
e quarenta e três centavos).

LOTE 6 - Execução de Cobertura do Pátio e da
Quadra Poliesportiva do Complexo Educacional do Pq. Dos Pinheiros, na Rua “A”, esq. c/ Rua Aderly Turek, s/n, Parque

dos Pinheiros, Bairro Cará-Cará. Valor máximo: R$ 228.867,50 (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e
cinquenta centavos).

LOTE 7 - Execução de Quadra Poliesportiva,
Reservatório Elevado, Drenagem, Escadas e Rampas no Complexo Educacional do Jd. Lagoa Dourada, na Rua Amauri

de Arruda Moura, s/n, Jardim Lagoa Dourada, Bairro Neves. Valor máximo: R$ 663.368,46 (seiscentos e sessenta e três mil
trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

LOTE 8 - Execução de Cobertura do Pátio e da
Quadra Poliesportiva do Complexo Educacional do Jd. Lagoa Dourada, na Rua Amauri de Arruda Moura, s/n, Jardim Lagoa

Dourada, Bairro Neves. Valor máximo: R$ 228.867,50 (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta
centavos).

Informações serão fornecidas das 12h às 18h na sede da prefeitura, à Av. Visconde de Taunay, 950, ou pelo fax 42- 3901-
1538, fone 42-3220-1302 ou ainda pelo e-mail smp@pg.pr.gov.br.

José Ribamar Krüger – Presidente da Comissão

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma PRESENCIAL nº 18/2012

Data: 14/02/12
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS

URBANAS
Valor máximo: R$ 626.885,00 (seiscentos e vinte e seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária:
0902 12 361 76 2 86 339039160000
0902 12 361 76 2 86 339039780000
0902 12 365 80 2 93 339039780000
0902 12 365 80 2 93 339039160000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -
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Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br /
www.bll.org.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 30 de Janeiro de 2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade

de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do Município,
C O N V O C A

As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 001/2010  a comparecerem  até  O DIA 07 DE
FEVEREIRO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmarem a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.
Julieli Castanho Silva Técnico em Enfermagem 136º
Audrey Doroty Prochno Pereira Técnico em Enfermagem 137º
Ariane de Cassia Tozetto Técnico em Enfermagem 138º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo as candidatas os direitos adquiridos  em
razão de suas  aprovações no referido concurso.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 31 de janeiro de 2012.

CARLA GUARNERI COELHO
Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade

de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do Município,
C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2010  a comparecerem  até  O DIA 07 DE
FEVEREIRO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmarem a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.
DENISE TEREZINHA PONTAROLO ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO II 158º
ANTONIO CARLOS ROGOSKI ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO II 159º
ROSELI PADILHA ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO II 160º
OSÉAS GRITTEN ZULTANSKI ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO II 161º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos  em
razão de suas  aprovações no referido concurso.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 31 de janeiro de 2012.

CARLA GUARNERI COELHO
Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade

de suprir vaga existente no Quadro de Servidores do Município,
C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 003/2008  a comparecerem  até  O DIA 07 DE
FEVEREIRO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmarem a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.
ELISANGELA AP MIRANDA NUNES AGENTE ADMINISTRATIVO II 99º
DIEFREI ALVES AGENTE ADMINISTRATIVO II 100º
DAYRA APARECIDA WROBEL AGENTE ADMINISTRATIVO II 101º
VAGNER ROCHA AGENTE ADMINISTRATIVO II 102º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos  em
razão de suas  aprovações no referido concurso.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 31 de janeiro de 2012.

CARLA GUARNERI COELHO
Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAIS E ATOS RH

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

RESULTADO  DO PREGÃO ELETRÔNICO N°082/2011
OBJETO: Aquisição de material de expediente para a Autarquia Municipal de Transito e Transporte.
Vencedor: GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA..
Lote 01: R$ 5.060,00
Lote 02: R$ 2.700,00
Lote 03: FRUSTRADO
Pregoeira: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz
Maiores informações na Divisão de Licitação da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:
Carta Convite n° 01/2012.
Tipo: menor preço.
Data da abertura: 07/02/2012.
Horário: 16h00min.
OBJETO: Prestação de serviços de Auditoria Contábil Externa Independente a ser feita sobre toda a escrituração contábil

e financeira, bem como sobre os processos licitatórios, do ano calendário de 01/01/2012 a 30/04/2013, através de emissão de
parecer de auditoria e/ou relatório de auditoria que deverão ser entregues até o ultimo dia do mês subseqüente ao mês de
competência. Devendo abranger auditagem sobre: origem dos recursos, aplicação de verbas, levantamento de gastos, saldo de
todas as contas bancárias, verificação de documentos e respectivas contabilizações, verificação e conferência das contas correntes
bancárias e afins, verificação contábil de todos os processos licitatórios existentes, de acordo com as disposições técnicas da Lei
6.404/76, Lei 8.666/93 (Lei de Licitações) e da Lei complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Compreenderá ainda o presente objeto a consultoria e acompanhamento, juntamente com a comissão de licitação, nos
processos licitatórios, devendo ser emitido parecer de análise contábil sobre documentação de habilitação dos referidos processos
licitatórios, quando solicitado.

VALOR MÁXIMO: R$ 33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS).

Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos poderão ser obtidos na sede da CPS, situada na Avenida
Visconde de Taunay, 794 – Ronda – Ponta Grossa – PR, no horário das 13h12min às 18h00min ou ainda pelo fone/fax: (42)
3026-1600.

Ponta Grossa, 25 de Janeiro de 2012.

CELSO AUGUSTO SANT’ANNA
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade

de suprir vaga existente no Quadro de Servidores do Município,
C O N V O C A

A candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 004/2010  a comparecer  até  O DIA 07 DE FEVERIRO
DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.
Clea do Rocio Ramos Zelador 50º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo a candidata os direitos adquiridos  em
razão de sua  aprovação no referido concurso.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 31 de janeiro de 2012.

CARLA GUARNERI COELHO
Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais.

C O N V O C A
O senhor ANTONIO CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, portador do Registro Geral nº 32398758-PR, a comparecer no

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º
andar, até às 17:30 horas do dia 02 de fevereiro de 2012, para tratar de assuntos de seu interesse pessoal.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 31 de janeiro de 2012.

CARLA GUARNERI COELHO
Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos
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