Publicada no DOE de 04/01/2017

PORTARIA NORMATIVA Nº 298/2017
A PRESIDENTE da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo
ao Adolescente – Fundação CASA-SP, no uso de sua competência, e
Considerando

a

necessidade

de

regulamentar

e

fixar

procedimentos para a avaliação de servidores admitidos por meio de concurso público
sujeitos ao período de experiência, conforme previsto na Consolidação das Leis do
Trabalho;
D E T E R M I N A:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Artigo 1º - O período de experiência é aquele delimitado no
contrato por prazo determinado celebrado na admissão do servidor.
Parágrafo único: O contrato por prazo determinado terá a
duração de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por mais 45 (quarenta
e cinco) dias, mediante avaliação favorável do primeiro período de experiência, sendo
as avaliações efetuadas segundo critérios estabelecidos nesta Portaria.
Artigo 2º - As avaliações do período de experiência serão
analisadas pela Gerência de Desenvolvimento de Pessoal / Seção de Desenvolvimento
de Pessoal – GDP/SDP, órgão subordinado à Divisão de Recursos Humanos, que tem
por atribuição controlar a aplicação das avaliações.

CAPÍTULO II
Da Avaliação do Período de Experiência
Artigo 3º - As avaliações do período de experiência, durante a
vigência do contrato por prazo determinado, serão efetuadas pela Escola para
Formação e Capacitação Profissional (EFCP) e pelo superior imediato do servidor em
conjunto com o gestor do órgão de lotação com o objetivo de verificar o desempenho
do servidor para fim de prorrogação do contrato por prazo determinado, conversão
em contrato por prazo indeterminado ou extinção da relação de trabalho.
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Parágrafo único: As avaliações serão realizadas mediante o
preenchimento do correspondente formulário eletrônico.
Artigo 4º - O diretor da EFCP, em conjunto com o coordenador
do programa de formação inicial e os formadores da Escola, realizará a avaliação do
servidor em relação ao período em que o mesmo permaneceu à disposição da Escola
para a formação inicial, observando seu aproveitamento nas aulas, a partir do
acompanhando da frequência e

da apreensão

dos conteúdos nas atividades

desenvolvidas no decorrer do curso.
Parágrafo único: Esta avaliação deverá ser enviada à GDP/SDP
da Divisão de Recursos Humanos em até 05(cinco) dias após a conclusão do curso.
Artigo 5º - O gestor da unidade de lotação e o superior
imediato do servidor deverão elaborar as avaliações dos servidores em relação ao
período trabalhado sob sua subordinação e

apontar observações pertinentes,

independentemente de notificação para tanto, até:
I- o 40º (quadragésimo) dia de vigência do contrato de
trabalho por prazo determinado;
II- em caso de prorrogação do contrato, até 85º (octogésimo
quinto) dia de vigência do contrato de trabalho por prazo
determinado.
Parágrafo

único:

A

aprovação

no

primeiro

período

de

experiência prorrogará o contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, sendo vedada
neste momento a conversão do período de vigência do contrato para prazo
indeterminado.
Artigo 6º – Caberá à GDP/SDP enviar à EFCP, às Divisões
Regionais, e demais órgãos de lotação não subordinados a estas, notificação para que
sejam avaliados dentro do prazo estipulado todos os servidores vinculados e em
período de experiência.
§ 1º - A notificação para realização de avaliação deverá ser
enviada até:
1- o 10º (décimo) dia de vigência do contrato de trabalho por
prazo determinado para o diretor da EFCP;
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2- o 35º (trigésimo quinto) dia de vigência do contrato de
trabalho por prazo determinado;
3- em caso de prorrogação do contrato, até 80º (octogésimo)
dia

de

vigência

do

contrato

de

trabalho

por

prazo

determinado.
§ 2º - Caberá às Divisões Regionais encaminhar aos respectivos
Centros de Atendimento em que estejam lotados os servidores a notificação para
avaliação nos prazos determinados.
§ 3º - É obrigação do gestor que receber por equívoco
requisição de avaliação de servidor informar imediatamente à GDP/SDP que este não
trabalha no respectivo órgão.
§ 4º - É obrigação do gestor que não receber a requisição de
avaliação de servidor a ele subordinado, em período de experiência, adotar todas as
medidas necessárias para efetuar a avaliação dentro do prazo estipulado.
Artigo 7º - Após o preenchimento do formulário eletrônico de
avaliação, deverá o servidor avaliado apor sua assinatura, RE e data em via impressa
do documento, recebendo também uma cópia deste.
§ 1º – Na hipótese da recusa do servidor em assinar o
formulário, os avaliadores deverão apontar o fato e assinar juntamente com outras 2
(duas) testemunhas.
§ 2º – A avaliação impressa e devidamente assinada deverá ser
encaminhada à GDP/SDP.
§ 3º – A avaliação do período experimental solicitando a
demissão do servidor deverá ser encaminhada à GDP/SDP juntamente com relatório
justificando a avaliação de desligamento, atestado de frequência, cartão de ponto do
servidor e as justificativas de ponto referentes a todo o período trabalhado.
Artigo 8º - A dispensa de servidor ao término de contrato de
experiência prescinde de instauração de procedimento administrativo.
Parágrafo único – O ato de dispensa será sempre motivado,
sendo consideradas as avaliações feitas pela EFCP e pelos gestores dos locais de
lotação dos servidores.
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Artigo 9º - A GDP/SDP analisará a avaliação eletrônica
elaborada, bem como a documentação encaminhada, a fim de verificar se foram
observadas as normas expressas na presente portaria e adotará as seguintes
providências:
I-

determinada a continuidade da relação de trabalho na
primeira avaliação do período de experiência, o contrato de
experiência será prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco)
dias e a documentação será enviada à Gerência de
Movimentação de Pessoal / Seção de Cadastro, para
anotação e arquivamento no assentamento funcional;

II-

determinada a continuidade da relação de trabalho na
segunda avaliação do período de experiência, o contrato de
experiência será convertido em contrato individual de
trabalho por prazo indeterminado e a documentação será
enviada à Gerência de Movimentação de Pessoal / Seção de
Cadastro, para anotação e arquivamento no assentamento
funcional;

III- determinado o desligamento do servidor em qualquer das
avaliações

de

período

de

experiência,

tal

fato

será

imediatamente informado à Gerência de Movimentação de
Pessoal

/

providências

Seção
de

de

Movimentação

demissão

do

para

servidor,

adoção
anotação

de
e

arquivamento no assentamento funcional.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais e Transitórias

Artigo 10 – Compete aos gestores dos órgãos envolvidos a
adoção de procedimentos visando o cumprimento dos prazos estipulados, de maneira
a possibilitar que os atos possam ser expedidos e publicados antes do término do
período de experiência.
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Artigo 11 – O não cumprimento das normas e o desrespeito
aos prazos estipulados nesta Portaria importarão em falta funcional por violação ao
disposto nos incisos IX e X do artigo 2º da Portaria Normativa nº 253/2013.

Artigo 12 – O procedimento constante nesta Portaria é especial
e os casos omissos serão resolvidos pela Chefia de Gabinete da Fundação.

Artigo 13 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação e revoga a Portaria Normativa nº 199/2011.

Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Publique-se.

G.P., em 03 de janeiro de 2017.

Berenice Maria Giannella
Presidente

DRH/ths
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