
 
ATO Nº  077/99-PGJ,   DE  5.2.99  
 
 
 
 

Altera disposições das Resoluções 
nº 462/PGJ/97, de 23 de julho de 
1997, e nº 031/98, de 9 de janeiro 
de 1998, que dispõem sobre o 
Estágio Probatório dos Servidores 
do Quadro dos Serviços Auxiliares 
do Ministério Público Estadual. 

 
 
 
 
  O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,  no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 7°, I e V, da Lei Complementar n° 72, de 18 de janeiro 
de 1.994, e tendo em vista o artigo 38, da Lei n°. 1.102, de 10 de outubro 
de 1990, e  considerando a nova redação dada ao § 1º, do artigo 41, da 
Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 19/98, 
 
 
 

R E S O L V E : 
 
 
 

  Art. 1º    Os artigos 1º, parágrafo único, 7º, 8º e 9º, § 4º, da 
Resolução nº 462/PGJ/97, de 23 de julho de 1997, passam a vigorar com as 
seguintes redações: 
 

 
Art. 1º 
.........................................................................................................
....... 

Parágrafo único.  O estágio probatório terá a duração de trinta 
e seis meses e somente após este período, se aprovado, o servidor 
será confirmado no cargo e declarado estável  no serviço 
público. 
.........................................................................................................
................. 
 

 Art. 7°    Compete à Secretaria de Recursos Humanos proceder à 
análise e apuração dos Boletins de Avaliação de Desempenho  que  lhe 
forem encaminhados, bem  como  o controle  de  remessa,  nos  prazos  
estabelecidos nesta Resolução, por parte das  Chefias imediatas dos 
servidores avaliados. 

 
 § 1°  Ao final do primeiro mês do último quadrimestre do  estágio  
probatório do servidor, a Secretaria de Recursos Humanos deverá apurar e 
analisar os Boletins que lhe forem encaminhados, com  vistas  à  avaliação 
final do servidor, em relação a todo o período do estágio. 

 § 2°   O último  quadrimestre  de avaliação do  estágio  probatório 
corresponde ao que irá terminar no trigésimo segundo mês do estágio.  

 § 3°   O último Boletim de Avaliação de Desempenho será expedido 
durante os  primeiros  dez  dias do  quarto  mês  do penúltimo quadrimestre 



e, após avaliação, remetido à Secretaria de Recursos Humanos da 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

 § 4º      A Secretaria de Recursos Humanos, após conferidos e 
lançados os dados do último Boletim, emitirá em nome do servidor um 
relatório contendo todas as pontuações do período do estágio probatório, 
incluindo as informações relativas aos recursos e respetivas decisões, se 
houver, e a apuração dos índices de desempenho, por fator e no global. 

 § 5º     O relatório final será submetido à Comissão de Avaliação dos 
Servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, 
integrada por três membros designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 
Art. 8°   O servidor deverá obter, no conjunto dos oito primeiros 

quadrimetres, o mínimo de cinqüenta por  cento  do  máximo  dos  
pontos atribuíveis em todo o período de avaliação, relativamente a cada 
fator e à soma total de todos os fatores. 

 
Art. 9º. 
.........................................................................................................
.. 
 

§4°   Na hipótese do  § 2°, a média dos pontos a que se refere o  
artigo 8º, terá por base os pontos obtidos pelo servidor nos Boletins que 
lhe tiveram sido conferidos pontuações, dividido pelos oito 
quadrimestres. 

Art. 2º    O conceito do símbolo "n", que compõe a fórmula 
referida no artigo 3º, § 2º, da Resolução nº 031/PGJ/98, de 9 de  janeiro de 
1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"n  = Indicação do número do quadrimestre em avaliação = 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 ou 8;"  
 

Art. 3º    Os Anexos da Resolução nº  031/PGJ/98, de  9 de  
janeiro de 1998, ficam substituídos pelos Anexos I, II e III deste Ato. 

 

Art. 4º     As disposições alteradas por este Ato, exceto o 
artigo 7º, não se aplicam aos servidores efetivos empossados até 4 de junho 
de 1998, e que entraram em estágio probatório antes da data de vigência da 
Emenda Constitucional nº 19/98. 

Art. 5º     Este  Ato entrará em vigor na data de sua  
publicação. 

 

CARLOS BOBADILLA GARCIA 

Procurador-Geral de Justiça 


