
RESOLUÇÃO N° 462/PGJ /97,  DE  23 DE JULHO DE 1997 
 
 
 

Dispõe sobre o estágio probatório 
dos servidores do Quadro Auxiliar 
do Ministério Público, e dá outras 
providências 

 
 
 
 

 
  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. 
 
 
  R E S O L V E: 
 
 
  Art. 1°  O  estágio probatório é o período durante o qual o 
servidor nomeado, em virtude de aprovação em concurso público para cargo 
de provimento efetivo do Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério 
Público, será avaliado na sua aptidão e capacidade para o desempenho do 
cargo e função, através dos seguintes fatores: 

I. idoneidade moral, avaliação da conduta do servidor na execução de 
suas atribuições com probidade, moralidade, lealdade, decoro e zelo, 
demonstrando sempre a valorização do elemento ético na sua 
conduta; 

II. assiduidade e pontualidade, apuração da qualidade de ser assíduo, 
mediante verificação da freqüência sem faltas e da inexistência de 
atrasos nas entradas, saídas antecipadas e ausências durante o 
expediente; 

III. disciplina, verificação do exercício da função pública relativamente a 
ordem, o respeito às leis e às normas e o irrestrito cumprimento dos 
deveres de cidadão e de servidor público; 

IV. aptidão, avaliação da qualidade que deverá ser demonstrada pelo 
servidor no desempenho de suas atribuições na tomada de decisões, 
no domínio de forma atualizada de conhecimentos, técnicas e práticas 
e no grau de iniciativa para realização de tarefas sem supervisão, bem 
como a capacidade de assumir os resultados dos trabalhos, sejam 
eles positivos ou negativos; 

V. eficiência, avaliação da capacidade e habilidade de desenvolver 
trabalhos com o menor custo possível, mediante verificação do 
atingimento de objetivos e metas de desempenho, em maior 
quantidade e melhor qualidade, cumprindo na execução de suas 
tarefas  os prazos de término e entrega de trabalhos. 

  Parágrafo único - O estágio probatório terá a duração de 24 
(vinte e quatro) meses e somente após este período, se aprovado, o servidor 
será confirmado no cargo. 



   Art. 2°   A avaliação de desempenho do servidor durante o 
estágio probatório  terá por base o acompanhamento diário com apurações 
quadrimestrais e avaliação final que consistirá do resultado final. 

  § 1°  A homologação da avaliação final do servidor em 
estágio probatório, observados os fatores enumerados no artigo 1°, verificar-
se-á o desempenho e comportamento relativamente a outras habilidades e 
características necessárias ao desempenho do cargo e função. 

  § 2°   A avaliação de desempenho é um conjunto de 
procedimentos destinados a mensurar o desempenho das atribuições do 
cargo e função pelo servidor em estágio probatório. 

   Art. 3°  A apuração dos fatores indicados no artigo  1°.  far-
se-á, durante o estágio probatório, mediante  expedição e preenchimento 
pela  Chefia Imediata do Boletim de Avaliação de Desempenho,  onde serão 
registrados os aspectos do comportamento do servidor no decorrer do 
quadrimestre.    

  Art. 4°  No processo de avaliação de desempenho do 
servidor em estágio probatório deverão ser considerados os aspectos de 
quantidade e qualidade. 

  § 1°   O aspecto quantidade constitui a verificação e medição 
do trabalho e a qualidade do ajuizamento e a reflexão sobre o valor dos 
dados registrados. 

  § 2°    São objetivos da avaliação de desempenho no estágio 
probatório: 

a) saber se os objetivos propostos no planejamento de estágio 
estão sendo ou não alcançados; 

b) saber os motivos por que o servidor não esta alcançando os 
objetivos do estágio; 

c) levar o servidor à uma atitude crítica de seu trabalho; 

d) servir de instrumento de controle de qualidade; 

e) formar juízo quanto a aptidão e capacidade do servidor para 
o desempenho das atribuições do cargo e função. 

  Art. 5°   O Boletim de Avaliação de Desempenho será   
preenchido  nos  dez dias iniciais do primeiro mês do quadrimestre 
imediatamente seguinte ao da sua referência, pela Chefia Imediata, sendo 
indispensável a ciência do avaliado. 

  § 1°   O servidor ao tomar ciência do Boletim,  caso  não 
concorde com os pontos que  lhe  forem  atribuídos,  deverá recorrer  ao 
Procurador-Geral de Justiça, no prazo improrrogável de  cinco  dias.   

  § 2°   O servidor ao recorrer dos pontos obtidos deverá 
demonstrar,  de  forma  objetiva,  que  no  julgamento  do  seu  desempenho 
ou do seu comportamento deixaram de ser observadas  normas de avaliação 
estabelecidas nesta Resolução. 

    § 3°   Os Boletins e os recursos deverão ser encaminhados 
ao Procurador-Geral de Justiça até o vigésimo dia útil do vencimento do 
prazo referido neste artigo. 



  Art. 6°   No  preenchimento  do  Boletim de Avaliação de 
Desempenho os fatores serão avaliados observadas a escala de pontos 
constante do Anexo a esta Resolução.                            

  § 1°   Na avaliação do fator idoneidade moral será  
considerada  a conduta do servidor, dentro e fora do serviço, no trato com 
os colegas, com suas tarefas, com a coisa pública, com a sociedade e com  a 
família.                                                              

  § 2°  Em relação ao requisito assiduidade, a cada  falta  ao  
serviço, durante cada mês, corresponder  a dedução de um ponto.                

  § 3°    Na apuração do fator pontualidade será deduzido  0,2  
ponto do servidor, a cada entrada atrasada, ausência durante  o  horário de 
trabalho e/ou saídas antecipadas, sem a devida autorização.  

  Art. 7°   Compete à Secretaria de Recursos Humanos 
proceder a 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 ultimo 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 vigésimo mês do estágio.  

  § 3°   O último Boletim de Avaliação de Desempenho será  
expedido durante os  primeiros  dez  dias  quarto  mês  do penúltimo 
quadrimeste e remetido à Secretaria de Recursos Humanos da Procuradoria-
Geral de Justiça. 

  Art 8°   O servidor deverá obter, no conjunto dos cinco 
quadrimestres, o mínimo de  50%  (cinqüenta por  cento)  do  máximo  dos  
pontos atribuíveis em todo o período de avaliação, para cada fator e no total. 

  § 1°  O Secretário de Recursos Humanos verificando que o 
servidor não atingiu o mínimo de pontos exigidos para a aprovação no 
estágio probatório, após avaliados os eventuais recursos, preparará o 
respectivo ato de exoneração.      

  § 2°    A expedição do ato de exoneração será  precedida  
da  notificação do servidor avaliado para que, no  prazo  de  dez  dias,  
apresente  defesa escrita.     

  § 3°    No prazo previsto no  § 2°,  ao  servidor  será  dado 
vista do processo, no  qual  deverá   constar,  obrigatoriamente, o relatório 
analítico que se  refere  o  artigo  6° e  todos  os Boletins de Avaliação de 
Desempenho.    

  Art. 9°   O estágio probatório  será   cumprido,  
obrigatoriamente, no exercício das atribuições próprias  do  cargo e função  
para  a qual  tenha  sido nomeado  o  servidor.  

  § 1°  No período do estágio probatório é vedado ao servidor 
afastar-se do desempenho das atribuições da função,  ressalvados os casos 
de:       



a) doação de sangue;         

b) férias;        

c) casamento ou luto, na forma da lei;   
     

d) para prestar serviço  militar obrigatório; 

e) convocação para servir a júri; 

f) licença:    

1. para tratamento da própria saúde;   

2. por motivo de doença em pessoa da família, até 15 
dias;     

3. para repouso a gestante; 

4. paternidade.        

    § 2°  Quando a  soma  dos dias de  afastamento,  previstos  
neste  artigo, for superior à metade e inferior a  3/4  (três  quatros)  do  
período  do quadrimestre, será  repetido o Boletim do semestre 
imediatamente anterior. 

  § 3° Se a soma dos dias de afastamento do servidor, durante 
cada quadrimestre do estágio  probatório, somar mais de 3/4 do total de dias 
do quadrimestre, não será expedido o respectivo  Boletim de Avaliação de 
Desempenho do quadrimestre.   

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

  § 5°   Será admitido ao servidor em estágio probatório 
ocupar cargo em comissão em órgãos do Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso do Sul, desde que o seu exercício tenha se iniciado em data 
anterior à sua nomeação para o cargo efetivo,  e o mesmo tenha atribuições 
relacionadas com a formação ou habilitação profissional exigida para a 
função ocupada. 

  § 6°    Na hipótese do § 4° a avaliação será procedida em 
relação às atribuições do cargo em comissão ocupado, considerando todos 
os fatores indicados no artigo 1°, desta Resolução. 

  Art. 11.  O não cumprimento dos prazos estabelecidos  neste  
Resolução, para a expedição,  remessa  e  análise  dos  Boletins  de 
Avaliação de Desempenho, bem como para o encaminhamento da proposta 
de  exoneração do servidor, quando cabível, será considerado  falta  grave,  
sujeitando  ao  seu responsável à pena de suspensão, sem prejuízo de perda  
do  cargo  em comissão ou da função gratificada de que seja ocupante.
    

  Art. 12.  O Diretor da Secretaria de Recursos Humanos, no  
prazo de trinta dias, a contar da  data  da  publicação  desta  Resolução,  
deverá apresentar o modelo de Boletim de Avaliação de  Desempenho e as 
instruções necessárias à sua aplicação.   

  Art. 13.   Este Resolução entra em vigor na data de sua  
publicação. 



  Art. 14.   Ficam revogadas as disposições em contrário. 

      

   

  

                       

FADEL  TAJHER IUNES 

Procurador-Geral de Justiça 


