
Resolução nº 001/2005/PGJ, de  31 de janeiro de 2005. 
 
 

Regulamenta a Ascensão Funcional e disciplina a Avaliação de 
Desempenho dos Servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares 
do Ministério Público Estadual e dá outras providências. 

 
 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7° da Lei 
Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1994, e tendo em vista o disposto nos artigos 24 a 28 e 
nos artigos 31 e 58, todos da Lei nº 1.519, de 23 de julho de 1994, 
 

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

 
Art. 1º A ascensão funcional nas carreiras que compõem o Quadro dos 

Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual, objetivando proporcionar aos servidores 
oportunidades de crescimento profissional e funcional, processar-se-á mediante: 

I – promoção horizontal, pela passagem do servidor de uma referência para 
outra imediatamente seguinte, dentro da mesma classe; 

II – promoção vertical, pela passagem do servidor da última referência de 
uma classe para a referência inicial da classe imediatamente seguinte, dentro do respectivo 
cargo.   

§ 1º As promoções horizontal e vertical dar-se-ão no mês de julho de cada 
ano e processar-se-ão pelos critérios de merecimento e antigüidade. 

§ 2º O merecimento será apurado mediante processo de avaliação de 
desempenho semestral, obedecido o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. 

§ 3º A antigüidade será apurada na contagem de tempo de serviço nas 
Carreiras do Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual. 

 
Art. 2º A avaliação de desempenho dos servidores ocupantes de cargos 

efetivos, com no mínimo 180 (cento e oitenta) dias de real exercício, terá por objetivo aferir o 
rendimento, o desempenho e o desenvolvimento do servidor, para o fim de habilitá-lo a 
concorrer à promoção pelo critério de merecimento. 

§ 1º A pontuação para classificação dos concorrentes pelo critério de 
merecimento corresponderá à soma dos pontos obtidos nas avaliações de desempenho do ano 
anterior ao da abertura do concurso de promoção. 

§ 2º Quando o servidor tiver somente pontos da avaliação de desempenho de 
um semestre, a pontuação deste será repetida para apuração da classificação do servidor pelo 
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critério de merecimento, com exceção dos fatores previstos nos incisos IV e V do artigo 13 
desta Resolução. 

Art. 3º A contagem do tempo de serviço será anual, obedecido o período de 
1° de janeiro a 31 de dezembro. 

§ 1º Havendo empate na contagem de tempo de serviço, terá preferência, 
sucessivamente: 

I – o servidor com mais tempo na referência; 
II – o servidor com mais tempo na classe; 
III – o servidor com mais tempo no Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso do Sul; 
IV – o servidor com mais tempo no serviço público estadual; 
V – o servidor com mais tempo no serviço público em geral; 
VI – o servidor mais idoso. 
§ 2º Havendo empate na pontuação obtida na apuração do merecimento, terá 

preferência, sucessivamente: 
I – o servidor com maior pontuação nos critérios eficiência e eficácia; 
II – o servidor com maior pontuação nos critérios disciplina, assiduidade e 

pontualidade; 
III – o servidor com maior pontuação nos critérios capacidade de iniciativa e 

responsabilidade, experiência profissional e formação acadêmica; 
IV – o servidor com maior pontuação nos critérios treinamento e 

desenvolvimento. 
§ 3º Persistindo o empate na aplicação dos critérios referidos no § 2º, 

aplicar-se-ão as regras definidas no § 1º. 
§ 4º O efetivo exercício será apurado a contar da data do provimento no 

cargo ou da ocorrência da última promoção. 
§ 5º Será considerado como de efetivo exercício o afastamento do servidor 

pelos motivos expostos no artigo 178 da Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990. 
 

Art. 4º O servidor afastado do exercício do cargo durante o ano-base da 
avaliação não poderá concorrer à promoção pelo critério de merecimento. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, aos servidores 
cedidos para órgãos ou entidades estranhas às funções do Ministério Público e aos licenciados 
para o exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal. 

 
Art. 5º O servidor afastado do exercício do cargo em razão de licença para 

trato de interesse particular e de licença para acompanhar cônjuge, sem remuneração, não 
poderá concorrer à promoção pelos critérios de merecimento e antigüidade. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, aos servidores 
cedidos ou colocados à disposição de outros Estados. 
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Art. 6º Compete à Secretaria de Recursos Humanos apresentar ao 
Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação na Imprensa Oficial na segunda quinzena 
do mês de abril, a relação dos servidores que atingiram o tempo de serviço exigido e a lista de 
classificação de merecimento às promoções horizontal ou vertical. 

Parágrafo único. As promoções horizontal e vertical serão processadas 
automaticamente pela Secretaria de Recursos Humanos, as quais serão ratificadas pelo 
Procurador-Geral de Justiça e publicadas na Imprensa Oficial. 

 
CAPÍTULO II 

Da Promoção Horizontal 
 

Art. 7º A promoção horizontal ocorrerá, alternadamente, a primeira por 
merecimento e a segunda por antigüidade, sucessivamente, até serem movimentados todos os 
concorrentes. 

§ 1º Concorrerá pelo critério de antigüidade todo servidor que contar, no 
mínimo, com 730 (setecentos e trinta) dias de efetivo exercício na referência  em que se encontra 
classif icado. 

§ 2º Concorrerá pelo critério de merecimento todo servidor que, contando 
com mais de 550 (quinhentos e cinqüenta) dias de efetivo exercício na respectiva referência, 
estiver entre os cinqüenta por cento mais bem avaliados no ano anterior, dentre os ocupantes de 
cargos da respectiva categoria funcional. 
 

CAPÍTULO III 
Da Promoção Vertical 

 
Art. 8º A promoção vertical ocorrerá sempre que houver vaga na segunda 

classe, na primeira classe ou na classe especial e forem identificados servidores que atendam a 
todos os requisitos para concorrer a essa modalidade de ascensão funcional. 

 
Art. 9º As vagas existentes nas classes serão publicadas na Imprensa Oficial 

até o último dia útil do mês de março de cada ano. 
§ 1º Os cargos destinados à promoção vertical serão distribuídos na 

proporção de 30% (trinta por cento) para a segunda classe, 20% (vinte por cento) para a 
primeira classe e 10% (dez por cento) para a classe especial. 

§ 2º Na distribuição dos cargos, conforme previsão do parágrafo anterior, as 
frações iguais ou superiores a 0,5 (meio) passam a corresponder ao número inteiro 
imediatamente seguinte, e as frações inferiores a 0,5 (meio) passam a corresponder ao número 
inteiro imediatamente anterior, salvo quando o percentual sobre o número de vagas não atingir 
esta fração. 
 



 4 

Art. 10. Concorrerá à promoção vertical para a classe imediatamente 
seguinte todo servidor que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I – contar tempo de efetivo exercício igual ou superior a 1.825 (mil 
oitocentos e vinte e cinco) dias na classe em que se encontrar; 

II – estar incluído entre os 2/3 (dois terços) dos servidores mais bem 
avaliados na classe. 

Parágrafo único. Os servidores que atenderem a todos os requisitos deste 
artigo serão classificados por tempo de serviço e pela pontuação da avaliação, processando-se a 
promoção vertical, alternadamente, por merecimento e por antigüidade. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Avaliação de Desempenho  

 
Art. 11. A avaliação de desempenho dos servidores ocupantes de cargos 

efetivos do Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual será realizada por 
Comissão de Avaliação composta por três membros designados pelo Procurador-Geral de 
Justiça. 

§ 1º Ao Diretor da Secretaria de Recursos Humanos da Procuradoria -Geral 
de Justiça incumbirá a presidência, orientação e coordenação dos trabalhos. 

§ 2º Os demais membros da Comissão serão escolhidos dentre servidores 
estáveis do Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual. 
 

Art. 12. Compete à Comissão de Avaliação: 
I – acompanhar e apoiar a distribuição e a recepção dos Boletins de 

Avaliação de Desempenho pela Secretaria de Recursos Humanos; 
II – zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos e pelo atendimento, 

por parte dos concorrentes, dos requisitos exigidos para a promoção; 
III – orientar e esclarecer os servidores quanto ao preenchimento dos 

Boletins de Avaliação de Desempenho; 
IV – proceder à apuração das pontuações atribuídas aos diversos fatores de 

avaliação de desempenho dos servidores. 
 

Art. 13. A avaliação será realizada considerando os seguintes fatores: 
I – eficiência e eficácia; 
II – capacidade de iniciativa e responsabilidade; 
III – experiência, apurada pelo tempo de exercício da função ocupada, de 

cargos em comissão e de funções de confiança ou especiais, no âmbito de atuação do Ministério 
Público;  

IV – participação em programas de qualificação profissional; 
V – formação acadêmica e complementar, relacionada às exigências para 

desempenho do cargo ou função;  
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VI – disciplina, assiduidade e pontualidade. 
Parágrafo único. Os critérios de avaliação serão do conhecimento de todos 

os servidores e aplicados, de maneira homogênea, aos ocupantes de cargos cujas funções 
tenham as mesmas atribuições. 
 

Art. 14. Os dados, declarações e informações sobre o desempenho do 
servidor serão lançados no Boletim de Avaliação de Desempenho - BAD, conforme modelo 
constante do Anexo Único. 

§ 1º O BAD será remetido à chefia imediata até o 15º (décimo quinto) dia do 
mês seguinte ao do encerramento do semestre e devolvido à Comissão de Avaliação até o 10º 
(décimo) dia útil do mês subseqüente, acompanhado, quando for o caso, dos documentos 
comprobatórios de informações nele lançados. 

§ 2º Os documentos comprobatórios mencionados no inciso V do artigo 13, 
uma vez valorados para fins de promoção por merecimento, não poderão ser novamente 
apresentados na avaliação do próximo semestre. 

§ 3º A chefia imediata do servidor concorrente à promoção por merecimento 
deverá ratificar as declarações do avaliado, mediante assinatura, no campo próprio do BAD. 

§ 4º O servidor que, no período a que se refere a avaliação de desempenho, 
houver trabalhado sob a direção de mais de uma chefia, terá sua avaliação realizada pela chefia 
a que esteve subordinado por mais tempo. 
 

Art. 15. Os fatores indicados no artigo 13 serão avaliados de acordo com os 
seguintes conceitos e escala de pontos: 

I – eficiência e eficácia – qualidade e quantidade do trabalho medidas pelo 
desempenho individual relativamente aos demais ocupantes do mesmo cargo e função, 
considerando a habilidade do servidor ao executar suas tarefas sem supervisão e sua capacidade 
para buscar resultados posit ivos na realização dos seus trabalhos, até vinte pontos;  

II – capacidade de iniciativa e responsabilidade – exercício de cargo em 
comissão ou função de direção, chefia, assessoramento e assistência, inclusive em substituição, 
bem como participação como membro de órgãos de deliberação coletiva, grupos de trabalho, 
comissões ou o exercício de atribuições mediante designação formal do Procurador-Geral de 
Justiça, até seis pontos; 

III – experiência profissional – verificação da experiência do servidor 
considerando o seu tempo de efetivo exercício na referência, na função, no cargo, na carreira e 
no Ministério Público, até dez pontos; 

IV – treinamento e desenvolvimento – capacitação do avaliado para o 
exercício da função obtida em cursos de treinamento ou na participação em programas de 
desenvolvimento funcional, comprovados por meio de certificados, com carga horária mínima 
de 20 horas cada curso, desde que relacionados com a função exercida, até sete pontos; 



 6 

V – formação acadêmica – avaliada com base na habilitação escolar do 
servidor em cursos de nível médio, graduação ou pós-graduação, comprovados por meio de 
certificados, até sete pontos; 

VI – disciplina,  assiduidade e pontualidade – verifica o exercício da função 
pública relativamente ao respeito às leis, às normas e ao cumprimento dos deveres de servidor 
público, bem como à freqüência ao trabalho, observada a ocorrência de ausências e faltas não 
justificadas, atrasos e penalidades que tenha sofrido, até seis pontos. 

§ 1º Nas escalas de pontuação dos fatores, quando houver possibilidade de 
atribuição de mais de uma graduação de pontos, serão abandonados os de menor valor e 
adotados os de valores mais elevados. 

§ 2º No caso do inciso VI deste artigo, serão tolerados até 30 minutos de 
atraso por mês, desde que os atrasos sejam devidamente compensados nos respectivos dias. 

 
Art. 16. O resultado da pontuação da avaliação dos dois semestres, a ser 

divulgado nos termos do artigo 6º desta Resolução, corresponderá ao somatório dos pontos 
atribuídos a cada um dos fatores constantes dos BADs. 

§ 1º Os eventuais recursos interpostos pelos servidores avaliados deverão ser 
remetidos ao Procurador-Geral de Justiça no prazo de até 3 (três) dias úteis da publicação do 
resultado de que trata o caput deste artigo. 

§ 2º Os servidores serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
promovidos até o limite das vagas disponíveis para a promoção vertical, conforme dispõe o § 1° 
do artigo 9º desta Resolução. 

 
Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 
Art. 18. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se a Resolução nº 010/2003/PGJ, de 20.10.2003, e demais disposições em contrário. 
 

Campo Grande, 31 de janeiro de 2005. 
 
 
 

Irma Vieira de Santana e Anzoategui 
Procuradora-Geral de Justiça 

 


