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PORTARIA GAB Nº 126/2019, 
DE 24 DE JANEIRO DE 2019. 

 
Nomeia a Comissão de Avaliação de Desempenho 
de Estágio Probatório, no âmbito da 
Administração Pública do Município de Pindaí, 
Estado da Bahia, e dá outras providências.  

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINDAÍ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município 
e Estatuto do Servidor Público Municipal de Pindaí e com as demais disposições legais 
vigentes e aplicáveis à espécie e; 
 
CONSIDERANDO que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo a estágio 
probatório, por período de 03 (três) anos, durante o qual sua aptidão e capacidade 
para o desempenho do cargo serão objeto de avaliação;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as atividades dos servidores que 
assumem o exercício de cargo de provimento efetivo, a fim de verificar a sua condição 
de permanência no serviço público e de aferir a sua aptidão para o desempenho 
satisfatório das funções específicas do cargo que ocupa;  
 
CONSIDERANDO, ainda que a avaliação de desempenho do estágio probatório é 
requisito legal para a concessão de benefícios funcionais aos servidores públicos 
municipais, dentre eles a progressão vertical, progressão horizontal, titulações e 
licenças administrativas dentre outras; 
 
CONSIDERANDO por fim, o compromisso desta Administração Municipal em 
assegurar aos servidores públicos municipais o efetivo gozo aos direitos e garantias 
previstos na legislação municipal, em especial o direito constitucional da Estabilidade 
Funcional e benefícios desta decorrente. 
 

RESOLVE: 
 
Artigo 1º- Fica nomeado a Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 
Probatório, para atuar no âmbito da Administração Pública do Município de Pindaí, 
Estado da Bahia, pelos membros adiante elencados e que deverá funcionar sob a 
presidência do primeiro, conforme segue:  

 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA – Assessora de Gabinete 
 FERNANDA NOGUEIRA REIS – Advogada 
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 DELI MOREIRA REBORDÕES FILHO – Gerente de Recursos Humanos 
 ISANA GUIMARÃES RODRIGUES – Advogada 
 CLÁUDIA FABIANA SANTOS – Secretária Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte, Turismo e Lazer. 
 
Artigo 2º- Fica conferida a Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 
Probatório as seguintes atribuições:  
 

I – Investigar, coordenar, acompanhar, analisar e avaliar os trabalhos 
desempenhados pelos servidores na vigência do estágio probatório, para fins de 
efetivação da estabilidade funcional; 
 
II – A Comissão de Avaliação de Desempenho deverá consultar o chefe imediato 
do servidor que fornecerá as informações necessárias sobre o desempenho do 
servidor no seu cargo durante todo o estágio probatório;  
 
III – Dar conhecimento ao servidor caso seja reprovado através de notificação e 
cópia do relatório da Comissão e publicação no Diário Oficial do Município;  
 
IV – Após a conclusão final dos trabalhos da Comissão, esta deverá encaminhar 
obrigatoriamente ao chefe do Poder Executivo o Relatório Final e o Parecer 
Conclusivo para as deliberações e providências necessárias.  
 

Artigo 3º - A presente Comissão tem seu prazo de vigência estabelecido por um 01 
(ano).  
 
Art. 4º - Esta Portaria entre em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAÍ, ESTADO DA BAHIA, em 24 de 
janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 
 


