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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS

ATA DA 36ª REUNIÃO REALIZADA
EM 01 DE NOVEMBRO DE 2016

PROCESSOS DEFERIDOS: Colitur Transportes Rodoviários LTDA.- E-
10/005.6110/2016- AI D 656883- E-10/005.7638/2016- AI D 656911- E-
10/005.7640/2016- AI D 656913; Auto Viação ABC S/A- E-
10/005.6759/2016- AI D 301570. PROCESSOS INDEFERIDOS: Via-
ção Costeira LTDA.- E-10/005.5463/2016- AI D 656901; Empresa Ex-
presso Angrense de Turismo LTDA.- EPP- E-10/005.5832/2016- AI D
656916; Viação Montes Brancos LTDA.- E-10/005.6000/2016- AI D
639040; União Transporte Interestadual de Luxo S/A- UTIL- E-
10/005.6662/2016- AI D 613321; Expresso Rio de Janeiro LTDA.- E-
10/005.6833/2016- AI D 612031- E-10/005.7518/2016- AI D 622037;
Marcos Paulo Corrêa Florencio- E-10/005.7632/2016- AI D 656848; Di-
vina Luz Transporte e Turismo LTDA.- E-10/005.7661/2016- AI D
647720; Viação Nossa Senhora do Amparo LTDA.- E-
10/005.8082/2016- AI D 639699- E-10/005.9100/2016- AI D 653837;
Viação Agulhas Negras LTDA.- E-10/005.8232/2016- AI D 652852; Au-
to Viação 1001 LTDA.- E-10/005.8275/2016- AI D 639065; Auto Via-
ção Reginas LTDA.- E-10/005.8289/2016- AI D 652006- E-
10/005.9436/2016- AI D 617135- E-10/005.10219/2016- AI D 652016;
Transporte e Turismo Machado LTDA.- E-10/005.8332/2016- AI D
632413; Marcito Faraco Pereira- E-10/005.8835/2016- AI D 631498;
Auto Viação ABC S/A- E-10/005.8925/2016- AI D 623339- E-
10/005.8931/2016- AI D 618266; Auto Viação Vera Cruz LTDA.- E-
10/005.8933/2016- AI D 652009- E-10/005.9943/2016- AI D 634601-
E-10/005.9944/2016- AI D 602952; Coesa Transportes LTDA.- E-
10/005.8935/2016- AI D 631488- E-10/005.8936/2016- AI D 639141;
Auto Ônibus Fagundes LTDA.- E-10/005.8940/2016- AI D 637912- E-
10/005.9273/2016- AI D 658239; Transportadora Tinguá LTDA.- E-
10/005.8985/2016- AI D 658226; TB Transportes Blanco LTDA.- EPP-
E-10/005.8986/2016- AI D 652239- E-10/005.8987/2016- AI D 652235-
E-10/005.8989/2016- AI D 652230; Empresa de Transportes Limou-

sine Carioca S/A- E-10/005.8994/2016- AI D 652232; TREL- Transtu-
rismo Rei LTDA.- E-10/005.9013/2016- AI D 633642- E-
10/005.9033/2016- AI D 633633; Transportes Única Petrópolis LTDA.-
E-10/005.9035/2016- AI D 621065; Empresa de Transportes Flores LT-
DA.- E-10/005.9651/2016- AI D 652023- E-10/005.9655/2016- AI D
652025. Nada mais havendo, eu Daniela de Barros Pinheiro Giglio, Id.
Funcional nº 43441980, Secretária da CPJR, lavrei a presente Ata e
em seguida encerrou-se a 36ª Reunião.

Id: 1994662

Secretaria de Estado do Ambiente
ATO DOSECRETÁRIO E DO PRESIDENTE

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEA/ INEA Nº 639
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016

INSTITUI A COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO
DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, CO-
MO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, NO ÂMBITO
DO MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº
6.470, DE 12 DE JUNHO DE 2013.

O SECRETÁRIO ESTADUAL DO AMBIENTE - SEA E O PRESIDEN-
TE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE -INEA, no uso das
suas atribuições legais,

RESOLVEM:

Art. 1º - Instituir a Comissão de Qualificação de entidades sem fins
lucrativos, como organizações sociais, no âmbito do meio ambiente,
conforme Lei nº 6470, de 12 de junho de 2013, formada pelos se-
guintes servidores:

DANIEL CORTEZ DE SOUZA PEREIRA, ID. Funcional nº 4334016-4
PAULO CESAR LONGO DINIZ JUNIOR, ID. Funcional nº 5084655-8
DIEGO KHOURI MOTA, ID. Funcional nº 5007762-7
LETÍCIA ALVES DOS SANTOS, ID. Funcional nº 4388858-5

Art. 2º - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2016

ANDRÉ CORRÊA
Secretário de Estado do Ambiente

MARCUS DE ALMEIDA LIMA
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente

Id: 1994693

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

AUTO DE INFRAÇÃO N° SUPMEPEAI/00139266

NOME REVIDREX COMÉRCIO E RECICLAGEM LTDA
CNPJ/CPF N° 03.945.032/0001-58
ENDEREÇO RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 265
INFRAÇÃO Art. 85, da Lei Estadual nº 3467/2000
MUNICÍPIO Barra Mansa
MULTA MULTA SIMPLES - R$ 32.616,41(trinta e dois mil

seiscentos e dezesseis reais e quarenta e um cen-
tavos).

PROCESSO N° E-07/504.012/2012

Id: 1994784

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

RETIFICAÇÕES
D.O. DE 04/11/2016

PÁGINA 16 - 2ª COLUNA

DESPACHOS DA DIRETORA
DE 26/10/2016

FERRO VELHO AVENIDA LTDA
Onde se lê: PROCESSO N° E-07/201.973/2002...
Leia se: PROCESSO N° E-07/201.972/2002...

REGINAVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AVES LTDA
Onde se lê: PROCESSO N° E-07/509.543/2011...
Leia se: PROCESSO N° E-07/509.544/2011...

Id: 1994638

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

CONSELHO DIRETOR
DESPACHO DO CONSELHO DIRETOR

DE 08.11.2016

PROCESSO N° E-07/503208/2012 - POSTO DE GASOLINA ESTA-
ÇÃO TRÊS ESTRELAS LTDA - Auto de Infração nº SUPME-
PEAI/00138834, face ao deliberado pelo CONDIR, no item VIII, da
ATA 257ª Reunião Ordinária de Assuntos Gerais, de 28 de setembro
de 2015, e com base no Parecer da Procuradoria GTA n° 82/2016, de
03 de novembro de 2016, tendo em vista manifesta intempestividade,
deixa-se de processar o recurso.

Id: 1994782

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERÊNCIA GESTÃO DE PESSOAS

DESPACHOS DA GERENTE
DE 08.11.2016

PROCESSO N° E-07/102.652/1990 - De acordo com o Decreto nº
2.479/79, procedemos à apuração de Tempo de Serviço, para fins de
Licença Prêmio, do servidor AUGUSTO FERNANDO ARAUJO RISCA-
DO, ID nº 2869473-2, cargo Assistente Operacional. Sendo assim,
AUTORIZO a concessão de 03 (três) meses do benefício, tendo em
vista o direito, relativo ao período base de 15/03/2010 a 13/03/2015.

PROCESSO N° E-07/101.682/2008 - De acordo com o Decreto nº

2.479/79, procedemos à apuração de Tempo de Serviço, para fins de
Licença Prêmio, do servidor ÁLVARO WERNER LIMA, ID nº 2028405-
5, cargo Técnico Administrativo. Sendo assim, AUTORIZO a conces-
são de 03 (três) meses do benefício, tendo em vista o direito, relativo
ao período base de 20/06/2010 a 18/06/2015.

PROCESSO N° E-07/509.038/2011 - De acordo com a Deliberação nº
469/1991, procedemos à apuração de Tempo de Serviço, para fins de
Licença-Prêmio, da servidora TEREZA CRISTINA TEIXEIRA VILAS
BÔAS, ID nº 2148385-0, cargo Secretária Executiva. Sendo assim,
AUTORIZO a concessão de 03 (três) meses do benefício, tendo em
vista o direito, relativo ao período base de 07/01/2010 a 05/01/2015.

Id: 1994682

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL BAIXO PARAÍBA

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 20.09.2016

PROCESSO N° E-07/002.889/2016 - INDEFIRO o requerimento de
Autorização Ambienta, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE
NATIVIDADE, através do Indeferimento n° IN036522, tendo em vista o
que consta na Resolução INEA n° 129/2015, que prevê o indeferimen-
to do requerimento solicitado em caso de não atendimento á notifi-
cação, conforme despacho às fls.38, com base nos autos do processo
em referência.

Id: 1994608

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

APOSTILA DO DIRETOR
DE 15.04.2016

*CONTRATO INEA Nº 46/2014, celebrado em 17/11/2014, publicado
no D.O. de 18/11/2014 - AUTORIZO a inclusão da Dotação Orçamen-
tária, abaixo relacionada, para o pagamento do citado contrato, além
daquela já prevista no contrato original, firmado entre o INSTITUTO
ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E HOPEVIG VIGILÂNCIA E SE-
GURANÇA LTDA. Processo nº E-07/002/9745/2014.
Programa de Trabalho: 2432.18.122.0002.2016
Fonte de Recurso: 297
Natureza da Despesa: 3390
*Omitido no D.O. de 18.04.2016.

Id: 1994674

INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

ATO DA PRESIDENTE

PORTARIA PRES/ITERJ Nº 145 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE O ESTÁGIO PROBATÓRIO, A
AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO E
A AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO
NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE TERRAS E
CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ITERJ, DA SECRETARIA DE ES-
TADO DO AMBIENTE - SEA, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere o inciso II do art. 12 do Decreto nº 26.818, de 31 de julho
de 2000,

CONSIDERANDO:

- o disposto no art. 41 da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998;

- o disposto na Lei Estadual nº 6.087, de 24 de novembro de 2011;

- o estabelecido pelos Decretos nº 43.249, de 24 de outubro de 2011
e nº 44.912, de 13 de agosto de 2014; e

- a necessidade de implantação da Avaliação Especial de Desempe-
nho e da Avaliação Periódica de Desempenho para os servidores do
Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, bem
como de normas transitórias;

RESOLVE:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica instituída a Avaliação Especial de Desempenho e a
Avaliação Periódica de Desempenho, na forma do Decreto nº 44.912,
de 13 de agosto de 2014, a serem aplicadas aos servidores em exer-
cício no Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro
- ITERJ.

§ 1º - Os servidores em estágio probatório que, na data de publicação
desta Portaria, já tenham sido submetidos a pelo menos uma etapa
de avaliação segundo a metodologia estabelecida pelo Decreto nº
43.249, de 24 de outubro de 2011 e pela Portaria ITERJ nº 110, de
09 de julho de 2013, continuarão a ser avaliados daquela forma até a
conclusão de seu estágio probatório.

§ 2º - Após o término do estágio probatório, os servidores a que se
refere o parágrafo anterior passarão a ser avaliados conforme o des-
crito no Decreto nº 44.912, de 13 de agosto de 2014, e na presente
Portaria.

Art. 2º - Para fins de aplicação desta Portaria, considera-se:

I - Avaliação Especial de Desempenho: avaliação aplicável aos ser-
vidores ocupantes de cargos de provimento efetivo em período de es-
tágio probatório.

II - Avaliação Periódica de Desempenho: avaliação aplicável aos ser-
vidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que já alcançaram
a estabilidade funcional e aos servidores ocupantes de cargos de pro-
vimento em comissão.

Art. 3º - Os dados referentes à Avaliação Especial de Desempenho e
Avaliação Periódica de Desempenho serão registrados no módulo pa-
ra Avaliação de Desempenho do Sistema Integrado de Gestão de Re-
cursos Humanos - SIGRH.

Parágrafo Único - Em caso de impossibilidade de utilização do mó-
dulo, tanto a Avaliação Especial de Desempenho como a Avaliação
Periódica de Desempenho deverá ser realizada através do formulário
contido no Anexo I desta Portaria.

CAPÍTULO II - DA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO

Art. 4º - Avaliação Especial de Desempenho é a modalidade de Ava-
liação de Desempenho aplicável a todos os servidores ocupantes de
cargos de provimento efetivo em período de estágio probatório, par-
ticularmente orientada para fins de apuração da aptidão ao desem-
penho do cargo efetivo e aquisição de estabilidade funcional.

Parágrafo Único - Considera-se estágio probatório o período de 3
(três) anos de efetivo exercício de cargo público, previsto no caput do
artigo 41 da Constituição Federal, após o qual poderá ser conferida
estabilidade ao servidor, mediante Avaliação Especial de Desempenho
conduzida por comissão instituída para essa finalidade.

Art. 5º - O processo de Avaliação Especial de Desempenho do ser-
vidor será realizado por etapas anuais de avaliação, a serem aplica-
das no mês de Setembro pela Gerência de Recursos Humanos - GE-
REH.

§ 1º - O servidor que não permanecer em efetivo exercício no mesmo
setor durante todo o período de avaliação será avaliado pela chefia
imediata de onde estiver lotado no momento da aplicação da avalia-
ção.

§ 2º - Caso o servidor avaliado esteja desempenhando suas ativida-
des há menos de 60 dias no setor em que estiver lotado no momento
da aplicação da avaliação, o avaliador deverá solicitar ao chefe ime-
diato anterior do seu avaliado informações para subsidiar a sua ava-
liação.

§ 3º - Ao completar 36 (trinta e seis) meses de estágio probatório, o
servidor em período de estágio probatório deverá ser submetido a
uma Avaliação Especial de Desempenho Final, independentemente da
data em que tenha sido realizada sua última avaliação.

§ 4º - O servidor deverá ter no mínimo 2 (dois) meses de efetivo
exercício para ser submetido à primeira Avaliação Especial de Desem-
penho.

§ 5º - Em caso de alterações nos períodos de interstícios entre as
avaliações estipulados pelo Decreto nº 44.912/2014, serão adotados
os períodos estipulados por novo Decreto.

Art. 6º - A sistemática da Avaliação Especial de Desempenho carac-
teriza-se como processo pedagógico, possibilitando a reavaliação pe-
riódica do trabalho realizado.

Parágrafo Único - A chefia imediata deverá dar ciência da nota ao
seu avaliado, explicando os motivos que levaram a proceder tal ava-
liação.

Art. 7º - A Avaliação Especial de Desempenho será efetivada median-
te apuração dos seguintes fatores:

I - Produtividade;

II - Qualidade;

III - Conhecimento do trabalho;

IV - Cooperação;

V - Criatividade;

VI - Iniciativa;

VII - Relacionamento interpessoal;

VIII - Aprendizagem;

IX - Disciplina;

X - Capacidade de Realização.

XI - Assiduidade e pontualidade

Art. 8º - Para cada fator de avaliação de desempenho individual ci-
tado no art. 7º, deverá ser atribuída uma nota de 0 a 3 correspon-
dendo aos seguintes conceitos:

3 = ÓTIMO
2 = BOM
1 = INSUFICIENTE
0 = RUIM

Parágrafo Único - A atribuição de 0 a 3 pontos para cada fator re-
sultará em uma nota final na avaliação que varia entre 0 e 33 pon-
tos.

Art. 9º - A Avaliação Especial de Desempenho deverá ser efetuada
pela chefia imediata do servidor, utilizando o módulo específico do SI-
GRH para Avaliação de Desempenho.

§ 1º - Será oferecido treinamento aos avaliadores para utilização do
módulo de Avaliação de Desempenho, a ser ministrado pela Gereh.

§ 2º - Caso não seja possível a utilização do módulo de Avaliação de
Desempenho, a chefia imediata poderá utilizar o formulário contido no
Anexo I desta Portaria para realizar a Avaliação Especial de Desem-
penho.

§ 3º - Cada avaliador deverá remeter à Gereh as fichas de avaliação
de todos os seus avaliados, mediante comunicação interna, devida-
mente preenchidas e assinadas, para publicação no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro - DOERJ - da pontuação obtida por cada
servidor.

Art. 10 - Em cada etapa do processo de Avaliação Especial de De-
sempenho, o servidor poderá solicitar reconsideração contra o resul-
tado da avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a
partir da data de sua publicação no DOERJ, junto à GEREH, que jun-
tará o pedido de reconsideração ao processo e encaminhará à Chefia
Imediata do servidor, a qual deverá responder no prazo de cinco dias
úteis a contar do seu recebimento.

§ 1º - O pedido de reconsideração deverá ser realizado através do
formulário contido no Anexo III desta Portaria.

§ 2º - Após o término do prazo de resposta, a qual deverá ser fun-
damentada, os resultados dos pedidos de reconsideração serão pu-
blicados no DOERJ.

Art. 11 - Poderá interpor recurso junto à Comissão de Avaliação de
Desempenho, após qualquer uma das etapas de avaliação, o servidor
que tiver seu pedido de reconsideração indeferido pela chefia imedia-
ta, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos da publicação no
DOERJ do indeferimento.

§ 1º - O pedido de recurso deverá ser realizado através do formulário
contido no Anexo IV desta Portaria.

§ 2º - Após a análise do pedido de recurso, a qual deve ser fun-
damentada, a Comissão de Avaliação de Desempenho divulgará no
DOERJ o resultado definitivo obtido pelo servidor na respectiva etapa
da Avaliação Especial de Desempenho.

Art. 12 - Ao final de todas as etapas da Avaliação Especial de De-
sempenho, será calculada a média aritmética simples das notas ob-
tidas pelo servidor em todas as etapas de avaliação de que tenha
participado ao longo de seu estágio probatório, incluindo a Avaliação
Especial de Desempenho Final.

Parágrafo Único - Será considerado aprovado no estágio probatório e
apto para a aquisição da estabilidade o servidor que atingir média
igual ou superior a 20 pontos.

Art. 13 - O servidor que obtiver média inferior a 20 pontos será con-
siderado inapto e será exonerado mediante processo administrativo
em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa ou,
se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.

Parágrafo Único - A exoneração do servidor considerado inapto se
dará imediatamente após a conclusão do processo administrativo, ain-
da que a data de conclusão ultrapasse o prazo de 36 (trinta e seis)
meses de efetivo exercício, contados a partir da data de início do es-
tágio probatório.

Art. 14 - O resultado final da Avaliação Especial de Desempenho de-
verá ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro até
60 (sessenta) dias após o servidor completar 36 (trinta e seis) meses
de estágio probatório, salvo se, por motivo justo e devidamente con-
signado no processo administrativo em que realizada a avaliação, não
for possível à Administração Pública concluí-la nesse período, promo-
vida, em qualquer caso, a responsabilidade de quem tiver dado causa
ao atraso injustificado.

Parágrafo Único - O resultado final da Avaliação Especial de Desem-
penho do servidor deverá ser submetido à Presidência do Iterj, na for-
ma de ato de reconhecimento de estabilidade, que deverá ser objeto
de publicação, retroagindo esta à data da conclusão do período de
estágio probatório.

Art. 15 - Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório,
e prorrogado o período de Avaliação Especial de Desempenho, nos
casos de afastamento, licença ou qualquer outra interrupção do exer-
cício das atribuições do cargo superiores a 60 (sessenta) dias, cor-
ridos ou intercalados, em cada ciclo anual de avaliação.

§ 1º - No caso de suspensão da contagem de tempo do estágio pro-
batório, a Avaliação Especial de Desempenho Final ficará prorrogada
pelo mesmo período de afastamento do servidor, a contar da data em
que o servidor completar 36 meses de sua posse.
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§ 2º - O servidor que estiver afastado de suas funções há 60 (ses-
senta) dias corridos ou menos quando for iniciada a etapa de ava-
liação deverá ser avaliado.

§ 3º - O servidor que estiver afastado de suas funções há mais de 60
(sessenta) dias corridos quando for iniciada a etapa de avaliação não
deverá ser avaliado.

§ 4º - Na hipótese do servidor ficar afastado por mais de 60 (ses-
senta) dias corridos durante o ciclo anual de avaliação e retornar des-
se afastamento durante os 60 (sessenta) dias que antecedem o início
do período de aplicação da avaliação, ele não deverá ser avaliado.

§ 5º - Na hipótese do § 4º, o servidor será avaliado somente 30 (trin-
ta) dias corridos após a publicação do resultado final da etapa de
avaliação da qual ele não pôde participar.

§ 6º - Não se inclui nos casos de suspensão de que trata o caput a
ocupação de cargo em comissão no âmbito da Administração Pública
direta ou indireta por servidor em estágio probatório, desde que, a cri-
tério da Comissão de Avaliação de Desempenho, as atribuições do
cargo em comissão sejam equivalentes às do cargo efetivo.

Art. 16 - O resultado de cada etapa anual de Avaliação Especial de
Desempenho poderá, ainda, ser utilizado como critério de elegibilidade
e/ou quantificação de vantagem pecuniária atribuída ocasionalmente
como bonificação pelo desempenho do servidor face ao cumprimento
de metas estabelecidas em contrato de gestão assumido no âmbito
da Administração Pública, desde que tal hipótese seja expressamente
prevista no referido contrato.

CAPÍTULO III - DA CESSÃO DE SERVIDORES EM ESTÁGIO PRO-
BATÓRIO

Art. 17 - Fica vedada a cessão de servidores ocupantes de cargo
efetivo que estejam em regime de estágio probatório, excluindo-se
desta vedação a cessão, no âmbito da Administração Pública Direta
ou Indireta do Estado do Rio de Janeiro, de servidor para exercer car-
go em comissão ou função de confiança cujas atribuições sejam se-
melhantes àquelas exigidas para o seu cargo efetivo, mediante reco-
nhecimento formal da Comissão de Avaliação de Desempenho com-
petente, e desde que não haja interrupção, suspensão ou prejuízo ao
estágio ou à correspondente avaliação.

Art. 18 - Os servidores cedidos deverão ser avaliados por sua chefia
imediata nos órgãos ou entidades em que estiverem atuando, por
meio do formulário constante do Anexo I, o qual deve ser preenchido
e remetido à Gerência de Recursos Humanos/ITERJ no prazo estipu-
lado pela mesma.

§ 1º - No caso disposto no caput, será aceito formulário preenchido
enviado por correspondência eletrônica unicamente para fins de res-
peito aos prazos estabelecidos, devendo o documento original ser en-
caminhado imediatamente à Gerência de Recursos Humanos/ITERJ.

§ 2º - Compete à Gerência de Recursos Humanos/ITERJ instruir as
chefias imediatas que avaliarão os servidores cedidos a outros órgãos
ou entidades da Administração Pública Estadual acerca do preenchi-
mento da avaliação e dos prazos a serem respeitados.

CAPÍTULO IV - DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO

Art. 19 - Avaliação Periódica de Desempenho é a modalidade de
Avaliação de Desempenho aplicável aos servidores de cargos de pro-
vimento efetivo que já tenham alcançado a estabilidade funcional, bem
como aos servidores ocupantes de cargos de provimento em comis-
são.

Art. 20 - O processo de Avaliação Periódica de Desempenho do ser-
vidor será realizado por etapas anuais de avaliação, a serem aplica-
das no mês de Setembro pela Gerência de Recursos Humanos - GE-
REH.

§ 1º - O servidor que não permanecer em efetivo exercício no mesmo
setor durante todo o período de avaliação será avaliado pela chefia
imediata de onde estiver lotado no momento da aplicação da avalia-
ção.

§ 2º - Caso o servidor avaliado esteja desempenhando suas ativida-
des há menos de 60 (sessenta) dias no setor em que estiver lotado
no momento da aplicação da avaliação, o avaliador deverá solicitar ao
chefe imediato anterior do seu avaliado informações para subsidiar a
sua avaliação.

§ 3º - Em caso de alterações nos períodos de interstícios entre as
avaliações estipulados pelo Decreto nº 44.912/2014, serão adotados
os períodos estipulados por novo Decreto.

Art. 21 - A sistemática da Avaliação Periódica de Desempenho se-
guirá as mesmas regras, fatores e critérios de pontuação utilizados
para a Avaliação Especial de Desempenho, conforme disposto nos ar-
tigos 6º ao 11 dessa Portaria.

Parágrafo Único - Caso o servidor ocupe cargo em comissão ou fun-
ção de confiança, sua Avaliação Periódica de Desempenho será efe-
tivada mediante apuração dos seguintes fatores, com utilização do for-
mulário constante do Anexo II:

I - Produtividade;

II - Capacidade gerencial;

III - Liderança;

IV - Planejamento;

V - Criatividade;

VI - Comunicação;

VII - Relacionamento interpessoal;

VIII - Capacidade de decisão;

IX - Flexibilidade;

X - Capacidade de Realização.

XI - Assiduidade e pontualidade.

Art. 22 - Não deverá ser avaliado o servidor estável que estiver afas-
tado há mais de 180 (cento e oitenta) dias corridos quando for ini-
ciada a etapa de avaliação, ficando sua avaliação postergada até a
próxima etapa anual em que ele esteja no desempenho regular de
suas funções.

Art. 23 - O resultado de cada etapa anual de Avaliação Periódica de
Desempenho poderá, ainda, ser utilizado como critério de elegibilidade
e/ou quantificação de vantagem pecuniária atribuída ocasionalmente
como bonificação pelo desempenho do servidor face ao cumprimento
de metas estabelecidas em contrato de gestão assumido no âmbito
da Administração Pública, desde que tal hipótese seja expressamente
prevista no referido contrato.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 24 - A primeira etapa anual de Avaliação Especial e Periódica de
Desempenho será, excepcionalmente, realizada durante o mês seguin-
te ao da publicação desta Portaria.

Parágrafo Único - Exclusivamente para a primeira etapa anual de
Avaliação de Desempenho realizada após a publicação desta Portaria,
fica estabelecido que todos os servidores regidos pela Lei nº 6.087,
de 24 de novembro de 2011, que, na data de publicação desta Por-
taria, não tenham sido submetidos a pelo menos uma etapa de ava-
liação, deverão ser avaliados, mesmo que estejam em período de li-
cença ou qualquer outro tipo de afastamento superior, remanescendo
a suspensão do estágio probatório de que trata o caput do artigo 15
desta Portaria.

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25 - Compete à chefia imediata de cada servidor prestar escla-
recimento sobre a avaliação realizada, quando solicitada pela Comis-
são de Avaliação de Desempenho.

Art. 26 - Fica alterada a composição da Comissão de Avaliação de
Desempenho, instituída através da Portaria PRES/ITERJ nº 131, de
30 de dezembro de 2014, passando a integrá-la os seguintes servi-
dores:

Membros titulares:
Presidente: Nádia Oliveira da Costa - Gerente de Cadastro e Pesqui-
sa Social - ID Funcional nº 4347418-7;
Miguel Albano da Costa - Diretor de Administração e Finanças - ID
Funcional nº 2697326-0;
Luiz Claudio Vieira - Diretor de Regularização Fundiária - ID Funcional
nº 2052863-9.

Membros suplentes:
Walter Elysio Borges Tavares - Gerente de Regularização Fundiária -
ID Funcional nº 1930915-5;
Madlene Maria Provençano do Outeiro - Assessor Especial - ID Fun-
cional nº 1940035-7.

Parágrafo Único - Em caso de substituição dos membros desta Co-
missão, em que não seja possível atender ao art. 18 do Decreto nº
44.912, de 13 de agosto de 2014, a Comissão de Avaliação de De-
sempenho deverá ser formada por servidores que ocupem o cargo de
Diretor ou Presidente.

Art. 27 - Os Anexos relacionados nesta Portaria estarão disponíveis
no Portal do ITERJ.

Art. 28 - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2016

ELISABETH MAYUMI SONE DE RIBEIRO
Presidente

Id: 1994594

Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO S.A.

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA CONJUNTA CEASA/CASERJ N° 003
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016

DESIGNA PARA OS FINS QUE MENCIONA.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. - CEASA/RJ E O DIRE-
TOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CASERJ, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, e tendo em vista o que consta nos processos ad-
ministrativos n°s E-02/004/418/2016 e E-02/005/4/2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os empregados Carlos Eduardo Leal Ferreira, ID
2815491-6, Júlio Cesar Flutuoso, ID 2809298-8 e Carlos José Toledo,
ID 2808785-2, para, sob a presidência do primeiro, constituir Comis-
são para elaboração do Inventário Patrimonial, referente ao exercício
de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2016

PAULO JOBIM FILHO
Diretor-Presidente da CEASA/RJ

PAULO JOBIM FILHO
Diretor-Presidente da CASERJ

Id: 1994749

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO S.A.

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA CONJUNTA CEASA/CASERJ N° 004
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016

DESIGNA PARA OS FINS QUE MENCIONA.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. - CEASA/RJ E O DIRE-
TOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CASERJ, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, e tendo em vista o que consta nos processos ad-
ministrativos n°s E-02/004/419/2016 e E-02/005/5/2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Alexandre Borges, ID 2812247-4, Helainy Rodrigues
de Carvalho, ID 4316967-8 e Marcos Aurélio Matos Monteiro, ID
2808896-4, para, sob a presidência do primeiro constituir Comissão
para elaboração do Inventário do Almoxarifado, referente ao exercício
de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2016

PAULO JOBIM FILHO
Diretor-Presidente da CEASA/RJ

PAULO JOBIM FILHO
Diretor-Presidente da CASERJ

Id: 1994751

Secretaria de Estado de
Assistência Social e Direitos Humanos

DESPACHO DO SECRETÁRIO INTERINO
DE 04/11/2016

PROC. Nº E-01/136025/2012 - INDEFIRO, com base na Promoção
ASJUR/SEASDH nº 004/2016-CLM, de 17/10/16, o requerimento for-
mulado pela servidora JOSIANNE DE MORAES BENJAMIN GONÇAL-
VES, ID. Func. nº 3963247-4, da Secretaria de Estado de Educação,
referente sua inclusão no PROGRAMA UM LAR PARA MIM, visando
a concessão do benefício auxilio adoção destinado à menor Safira
Benjamin Gonçalves.

Id: 1994804

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ATO DA VICE-PRESIDENTE
DE 26.10.2016

APOSENTA, A PEDIDO, MARIA DA GRAÇA ARAÚJO SERRÃO,
Agente Administrativo, Grupo II, Nível “G”, matrícula 174661-9, ID.
2854996-1 do Quadro Permanente da Fundação para a Infância e
Adolescência do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 6º da
Emenda Constitucional nº41/2003. Proc. nº E-23/002/1070/2016.

Id: 1993950

Procuradoria Geral do Estado
CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS

DESPACHOS DO PROCURADOR-ASSISTENTE

DE 20.10.2016

PROC. Nº E-14/001.045039/2015 - ANTONIO RICARDO DE MATTOS
TENÓRIO FILHO - DATA: 01.11.2016. DEFIRO o pedido de interrup-
ção no Programa de Residência Jurídica, a contar da data respec-
tivamente assinalada.

DE 27.10.2016

PROC. Nº E-14/001.029129/2015 - LUCIANA TEIXEIRA LEITE CO-
SENTINO - DATA: 30.10.2016.

PROC. Nº E-14/001.045575/2015 - PATRICIA DE LACERDA BAPTIS-
TA - DATA: 05.11.2016.

DEFIRO os pedidos de prorrogação da interrupção no Programa de
Residência Jurídica, a contar das datas respectivamente assinaladas.

PROC. Nº E-14/001.039551/2014 - DANIELA RABELLO DA CUNHA -
DATA: 05.11.2016. DECLARO desligado do Programa de Residência

Jurídica, por conclusão do período, a contar da data assinalada.

Id: 1994654

DIRETORIA DE GESTÃO
DESPACHOS DA PROCURADORA-ASSISTENTE

DE 04.11.2016

PROCESSO Nº E-14/2747/2006 - RAPHAEL AUGUSTO SOFIATI DE
QUEIROZ, Procurador do Estado, Id. Funcional 19234040. Louvada
nas informações da Gerência de Recursos Humanos, e com funda-
mento no art. 79 da Lei Complementar nº 15, de 25/11/1980, com-
binado com o art. 129 do Decreto nº 2479/79, CONCEDO 03 (três)
meses de licença-prêmio relativa ao período base de 17/12/2010 a
29/01/2016.

PROCESSO N° E-14/000255/2003 - ANNA LUIZA GAYOSO E AL-
MENDRA MONNERAT, Procurador do Estado, Id. Funcional
19223870. Louvada nas informações da Gerência de Recursos Huma-
nos e com fundamento no art. 79 da Lei Complementar nº 15, de
25/11/1980, c/c o art. 129 do Decreto nº 2479/79, CONCEDO 03
(três) meses de licença prêmio relativa ao período base de 15/09/2011
a 30/10/2016.

Id: 1994759

DE 07.11.2016

PROCESSO Nº E-14/001.038579/2016 - DANIELA CHERMONT SA-
PIA, Analista Processual A/II, Id. Funcional nº 43857396. Louvada nas
informações da Gerência de Recursos Humanos, com fundamento no
art. 80, inciso I do Decreto nº 2479/79 e no art. 2º da Lei nº 1.258, de
16 de dezembro de 1987, ANOTE-SE, para fins de aposentadoria,
disponibilidade e acréscimos, o período de 29/06/2010 a 09/03/2014,
num total de 1350 (mil e trezentos e cinquenta) dias de efetivo exer-
cício/contribuição referentes ao tempo de serviço prestado a Polícia
Civil do Estado do Rio de Janeiro.

PROCESSO Nº E-14/001.042988/2016 - AMANDA CAROLINO SAN-
TOS, Analista Processual, Id. Funcional nº 42711126. Louvada nas in-
formações da Gerência de Recursos Humanos e com fundamento no
art.129 do Decreto nº 2479/79, CONCEDO 03 (três) meses de licen-
ça-prêmio relativa ao período base de 02/11/2011 a 30/10/2016.

Processo nº E-14/001.048895/2015 - LUIZ CARLOS DA SILVA LES-
SA, Assistente Jurídico Aposentado, Id. Funcional nº 18181139, CPF:
013.991.877-91. Louvada no Parecer Médico Pericial da Superinten-
dência Central de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional, da Secre-
taria de Estado de Saúde, exarado às fls. 15, DEFIRO o pedido, com
efeitos a contar de 15/07/2015, devendo ser reavaliada após 5 (cinco)
anos a contar de 12 de agosto de 2016, data da avaliação realizada
pela Junta Médica.

PROCESSO N° E-14/32239/1995 - MARCIA LATGE MANNHEIMER,
Procurador do Estado, Id. Funcional 19226063. Louvada nas informa-
ções da Gerência de Recursos Humanos, e com fundamento no art.
79 da Lei Complementar nº 15 de 25/11/1980, c/c o art. 129 do De-
creto nº 2479/79, CONCEDO 03 (três) meses de licença-prêmio re-
lativa ao período base de 05/03/2007 a 02/03/2012.

Id: 1994760

AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATO

Secretaria de Estado da Casa Civil

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁ-

RIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2013. PAR-
TES: Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Trans-
portes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Es-
tado do Rio de Janeiro - AGETRANSP e FOCO ASN 2010 Serviços
Gerais Ltda ME. OBJETO: Retificação da Cláusula Quinta do Quarto
Termo Aditivo, passando a ser o valor global de R$ 301.391,16 (tre-
zentos e um mil trezentos e noventa e um reais e dezesseis centa-
vos). DATA DA ASSINATURA: 08.11.2016. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO Nº E-12/004.271/2013.

Id: 1994768

Secretaria de Estado de Governo

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

*INSTRUMENTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2013.
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2016.
PARTES: Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor- PROCON-
RJ, e a INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRI-
GERAÇÃO LTDA.
OBJETO: Prorrogação de vigência contratual.
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº E-24/003/31/2013.
VALOR: R$ 210.840,21 (duzentos e dez mil oitocentos e quarenta
reais e vinte e um centavos).
PRAZO: O presente Termo Aditivo passa a compor, na íntegra, o
Contrato nº 18/2013, 12 (doze) meses, a contar da data da publica-
ção;
*Omitido no D.O. de 17/10/2016.

Id: 1994824

Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO E REGIME DISCIPLINAR

4ª COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL DE CHAMADA

O PRESIDENTE DA 4ª COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
ADMINISTRATIVO, nos autos do inquérito administrativo instaurado
com base no processo nº E-03/005/2225/2015, tendo em vista o dis-
posto no art. 75 do Decreto-Lei n° 220, de 18/07/75, faz saber a ser-
vidora TARCILA MONTE DA SILVEIRA, Identidade Funcional nº
4416351-7, Professor Docente I, Nível C, Referência 03, matrícula nº
971510-3, Vínculo 1, que deverá comparecer à sede da referida Co-
missão situada nesta Cidade, na Avenida Erasmo Braga, 118, 12º an-
dar, sala 1210, Centro/RJ, tel: 2333-1895, no horário de 10:30 às
14:30h, a fim de prestar esclarecimentos no processo administrativo
disciplinar acima citado, que foi instaurado para apurar 10 (dez) faltas
consecutivas em face do mesmo, dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
a contar da primeira publicação do presente Edital.

Id: 1994827



  
 

 

ANEXO I 
 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

  

 

Nome do servidor: 
ID Funcional do servidor:  Etapa de Avaliação:  
Lotação: 
Cargo: 
Nome do avaliador: 
ID Funcional do Avaliador: 
 

 

 
Fatores  

  
(3) 

  
(2) 

  
(1) 

  
(0) 

Produtividade : 
Volume de trabalho 

realizado em 
determinado tempo. 

 Executa grande 
volume de trabalho 
em pouco tempo. 

 Executa um volume 
de trabalho 

satisfatório dentro 
do prazo 

estabelecido. 

Executa volume de 
trabalho 

satisfatório, mas 
fora do prazo 
estabelecido. 

Executa pouco 
volume de trabalho 
e, com frequência, 

não cumpre os 
prazos. 

Qualidade: 
Grau de exatidão, 

correção e clareza nos 
trabalhos executados 

 Desempenha suas 
tarefas com 

excelente qualidade. 

Apresenta suas 
tarefas com exatidão 

satisfatória. 

 Apresenta erros 
na realização das 

tarefas. 

Ocorrem 
significativos erros 
no desempenho de 

suas tarefas. 

Conhecimento do 
Trabalho: ''Expertise”, 

perícia na função 
exercida 

Apresenta 
conhecimento amplo 

sobre o trabalho. 

Apresenta 
conhecimento 

satisfatório sobre o 
trabalho. 

Às vezes lhe 
faltam 

conhecimentos 
sobre o trabalho. 

Frequentemente 
demonstra ter 

pouco 
conhecimento 

sobre o trabalho. 

Cooperação : 
Presteza e capacidade 
de ajudar os colegas de 

equipe. 

Tem excelente 
desempenho em 

equipe e sempre se 
oferece para ajudar 

os colegas. 

Trabalha bem em 
equipe e colabora 
normalmente com 

os colegas. 

Não costuma 
trabalhar bem em 
equipe ou ajudar 

os colegas. 

Raramente 
trabalha bem em 

equipe ou se 
dispõe a ajudar os 

colegas. 

Criatividade : 
Capacidade de 

apresentar soluções e 
novas ideias 

Apresenta sempre 
novas ideias. 

Algumas vezes 
apresenta novas 

ideias. 

Raramente 
apresenta novas 

ideias. 

Nunca apresenta 
novas ideias. 

Iniciativa : 
Capacidade de 

identificar novas tarefas, 
projetos e problemas e 
se prontificar a assumi-

los. 

Está sempre 
procurando novos 

projetos e 
identificando 

situações 
imprevistas. 

Frequentemente 
procura desenvolver 

novos projetos e 
identifica situações 

imprevistas.  

Raramente busca 
novos projetos e 

identifica situações 
imprevistas. 

Não propõe novos 
projetos e não 

identifica situações 
imprevistas.  



  
 

 

Relacionamento 
Interpessoal: 

Capacidade de se 
relacionar bem com os 
colegas, promovendo 
um bom ambiente de 

trabalho. 

Sempre se relaciona 
muito bem com os 
colegas e contribui 

para o bom 
ambiente de 

trabalho. 

 Se relaciona bem 
com os colegas e 
não costuma se 

envolver em 
conflitos. 

 Se relaciona 
pouco com os 
colegas e, às 

vezes, se envolve 
em conflitos. 

Não se relaciona 
bem com os 

colegas e 
frequentemente se 

envolve em 
conflitos. 

Aprendizagem: 
Facilidade de aprender 

novos métodos de 
trabalho. 

Demonstra 
facilidade em 

aprender e dominar 
rapidamente novos 

métodos de 
trabalho. 

Aprende 
normalmente novos 

métodos de 
trabalho. 

 Às vezes 
apresenta 

dificuldade em 
aprender novos 

métodos de 
trabalho. 

Normalmente 
apresenta 

dificuldades no 
aprendizado de 

novos métodos de 
trabalho. 

Disciplina: 
Capacidade de respeitar 

e cumprir ordens que 
lhe são transmitidas. 

Sempre cumpre com 
respeito e dedicação 
as orientações que 
lhe são transmitidas 

e colabora para a 
manutenção da 

ordem. 

Cumpre com 
respeito e dedicação 
as ordens que lhes 
são transmitidas. 

Às vezes 
apresenta 

dificuldade em 
lidar com seu 

superior 
hierárquico e em 

cumprir suas 
ordens. 

Raramente cumpre 
as ordens e com 

frequência se 
insurge contra seu 

superior 
hierárquico. 

Capacidade de 
realização: 

Capacidade de 
efetivação das tarefas.  

Tem ótima 
capacidade de 
concretizar as 

tarefas de maneira 
objetiva e efetiva. 

Realiza as tarefas 
de forma objetiva e 

satisfatória. 

Tem dificuldade na 
concretização das 

tarefas. 

Frequentemente 
não realiza as 

tarefas cotidianas. 

Assiduidade e 
pontualidade  

Apresenta ótimos 
índices de 

assiduidade no 
trabalho e é pontual 
nos compromissos. 

É geralmente 
pontual nos 

compromissos e 
raramente falta ao 
trabalho, sendo as 

raras ausências 
motivadas de forma 

razoável. 

Eventualmente 
falta ao trabalho 
sem apresentar 

motivação 
razoável e 

frequentemente 
não é pontual nos 

compromissos. 

Apresenta faltas 
constantes, não 

motivadas de 
forma razoável e 
costuma não ser 

pontual nos 
compromissos. 

 

 

Recomendações da Chefia Imediata:  

 

a) Quais os fatores que precisam ser trabalhados para que o servidor apresente melhor desempenho? 

 

 

 

b) Quais as orientações dadas ao servidor para solucionar dificuldades verificadas? 

 

 



  
 

 

 

c) O servidor precisa de cursos de capacitação para otimizar seu desempenho? Quais? 

 

 

 

d) O perfil do servidor é compatível com as exigências do cargo? Em caso de resposta negativa, por 

quê? 

 

 

 

  

Assinatura da Chefia Imediata:________________________________________________ 

Data da Avaliação: _____/_____/______                                                 

 

Assinatura do Servidor: ______________________________________________________ 

Data da ciência: _____/_____/______                                                 

  



  
 

 

ANEXO II 
 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÍVEL GERENCIAL   

  

 

Nome do servidor: 
ID Funcional do servidor:  Etapa de Avaliação:  
Lotação: 
Cargo: 
Nome do avaliador: 
ID Funcional do Avaliador: 
 

 

 
Fatores  

 
(3) 

  
(2) 

  
(1) 

  
(0) 

Produtividade : 
Volume de trabalho 

realizado em 
determinado tempo. 

 Executa grande 
volume de trabalho 
em pouco tempo. 

 Executa um volume 
de trabalho 

satisfatório dentro 
do prazo 

estabelecido. 

Executa volume de 
trabalho satisfatório, 
mas fora do prazo 

estabelecido. 

Executa pouco 
volume de trabalho 
e, com frequência, 

não cumpre os 
prazos. 

Capacidade 
Gerencial : 

Capacidade de detectar 
e potencializar as 

competências de cada 
membro da equipe, 
respeitando suas 

peculiaridades, em prol 
de um objetivo comum. 

 Consegue detectar e 
maximizar o potencial 
de cada membro da 
equipe, convergindo 
suas competências 

para um objetivo 
comum. 

Consegue detectar e 
aproveitar o 

potencial de cada 
membro da equipe, 
convergindo suas 

competências para 
um objetivo comum. 

 Consegue detectar, 
mas não aproveita o 

potencial de cada 
membro da equipe. 

Não consegue 
detectar e nem 

aproveitar o 
potencial de cada 

membro da 
equipe. 

Liderança : Capacidade 
de motivar os membros 
da equipe, com vistas a 

um objetivo comum, 
servindo de exemplo e 
inspiração para todos 

Consegue motivar os 
membros da equipe 

em prol de um 
objetivo comum, 

servindo de exemplo 
para todos. 

Algumas vezes 
consegue motivar os 
membros da equipe 

em prol de um 
objetivo comum, 

servindo de exemplo 
para alguns. 

Raramente 
consegue motivar os 
membros da equipe 

em prol de um 
objetivo comum. 

Não consegue 
motivar os 

membros da 
equipe em prol de 

um objetivo 
comum, e não 

serve de exemplo 
para nenhum 

deles. 

Planejamento : 
Capacidade de 

organização de ideias e 
transformações das 
mesmas em projetos 

bem definidos. 

Organiza bem as 
ideias e as 

transforma com êxito 
em projetos bem 

definidos e 
delimitados no tempo 
e entre os membros 

da equipe. 

Organiza bem as 
ideias, mas nem 

sempre as 
transforma com 

êxito em projetos 
bem definidos e 
delimitados no 

tempo e entre os 
membros da equipe. 

Não organiza muito 
bem as ideias e não 

consegue 
transformá-las em 

projetos bem 
definidos e 

delimitados no 
tempo e entre os 

membros da equipe. 

Não organiza as 
ideias e não 
consegue 

transformá-las em 
projetos bem 
definidos e 

delimitados no 
tempo e entre os 

membros da 
equipe. 



  
 

 

Criatividade : 
Capacidade de inovar, 
apresentar soluções e 

novas ideias 

Apresenta sempre 
novas ideias, sendo 
muitas delas bem 

sucedidas. 

 Algumas vezes 
apresenta novas 
ideias, por vezes 
bem sucedidas. 

Raramente 
apresenta novas 

ideias. 

 Nunca apresenta 
novas ideias. 

Comunicação : 
Capacidade e clareza 

na transmissão de 
demandas, atividades, 

prazos e objetivos a 
serem atingidos.  

Consegue transmitir 
suas demandas com 

grande clareza e 
poucos ruídos na 

comunicação. 

Consegue transmitir 
suas demandas com 

clareza, mas com 
alguns ruídos na 

comunicação. 

Consegue transmitir 
suas demandas com 
alguma clareza, mas 
com diversos ruídos 

na comunicação. 

Não consegue 
transmitir suas 
demandas com 
clareza e produz 

inúmeros ruídos na 
comunicação. 

Relacionamento 
Interpessoal : 

Capacidade de se 
relacionar bem com os 
colegas, promovendo 
um bom ambiente de 

trabalho. 

Sempre se relaciona 
muito bem com os 
colegas e contribui 

para o bom ambiente 
de trabalho. 

 Se relaciona bem 
com os colegas e 
não costuma se 

envolver em 
conflitos. 

 Se relaciona pouco 
com os colegas e às 

vezes, se envolve 
em conflitos. 

Não se relaciona 
bem com os 

colegas e 
frequentemente se 

envolve em 
conflitos. 

Capacidade de 
decisão : 

Capacidade de tomar 
decisões bem 

fundamentadas no 
momento certo com as 

ferramentas e 
informações de que 
dispõe, assumindo o 
risco das mesmas 

quando necessário. 

Sempre toma 
decisões bem 

fundamentadas e se 
prontifica a assumir 

os riscos que 
decorrem das 

mesmas. 

Às vezes toma 
decisões bem 

fundamentadas, 
mas nem sempre se 
prontifica a assumir 

os riscos que 
decorrem das 

mesmas. 

 Raramente toma 
decisões bem 

fundamentadas e 
quase nunca se 

prontifica a assumir 
os riscos que 
decorrem das 

mesmas. 

Nunca toma 
decisões bem 

fundamentadas e 
não se prontifica a 
assumir os riscos 
que decorrem das 

mesmas. 

Flexibilidade : 
Capacidade de 

adaptar-se a novas 
situações, bem como 
compreender limites, 

obstáculos e 
dificuldades. 

Adapta-se muito bem 
a novas situações, 

bem como 
compreende e aceita 
limites e dificuldades. 

Adapta-se bem a 
novas situações, 

bem como 
compreende e 
aceita limites e 
dificuldades. 

Tem dificuldade em 
adaptar-se a novas 

situações e na 
compreensão de 

limites e 
dificuldades. 

Não consegue 
adaptar-se a novas 

situações e não 
compreende nem 

aceita limites e 
dificuldades. 

Capacidade de 
realização: 

Capacidade de 
efetivação de ideias e 
projetos e tomada de 

decisões 

Tem ótima 
capacidade de 

concretizar ideias 
novas e tomar as 
decisões quando 

necessário. 

Realiza e efetiva 
ideias novas com 

satisfatória 
habilidade. 

Tem dificuldade na 
concretização de 

novas ideias e 
projetos e na 

tomada de decisões. 

Incapaz de efetivar 
novas ideias e 

projetos e tomar 
quaisquer 
decisões. 

Assiduidade e 
pontualidade :  

Apresenta ótimos 
índices de 

assiduidade no 
trabalho e é pontual 
nos compromissos. 

É geralmente 
pontual nos 

compromissos e 
raramente falta ao 
trabalho, sendo as 

raras ausências 
motivadas de forma 

razoável. 

Eventualmente falta 
ao trabalho sem 

apresentar 
motivação razoável 
e frequentemente 
não é pontual nos 

compromissos. 

Apresenta faltas 
constantes, não 
motivadas de 

forma razoável e 
costuma não ser 

pontual nos 
compromissos. 

 



  
 

 

Recomendações da Chefia Imediata:  

 

a) Quais os fatores que precisam ser trabalhados para que o servidor apresente melhor 

desempenho? 

 

 

 

b) Quais as orientações dadas ao servidor para solucionar dificuldades verificadas?  

 

 

 

c) O servidor precisa de cursos de capacitação para otimizar seu desempenho? Quais? 

 

 

 

d) O perfil do servidor é compatível com as exigências do cargo? Em caso de resposta 

negativa, por quê? 

 

 

 

  

Assinatura da Chefia Imediata:________________________________________________ 

Data da Avaliação: _____/_____/______                                                 

 

Assinatura do Servidor: ______________________________________________________ 

Data da ciência: _____/_____/______                                                 

  



  
 

 

ANEXO III 

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

1. Identificação do servidor 

Nome: 
ID Funcional:  Etapa de Avaliação:  
Lotação: 
Cargo: 
Nome do avaliador: 

2. Manifestação do servidor  

Por intermédio deste documento venho requerer ao meu Chefe Imediato, responsável pela minha Avaliação 

de Desempenho, RECONSIDERAÇÃO da nota que obtive, conforme publicação ocorrida no DOERJ de 

____ de ________________ de _______, com base nas seguintes justificativas: (Descrever o motivo da não 

concordância com a nota obtida, apontando o fator de avaliação) 

  

 
 
 
 
 

Nestes termos, pede deferimento. 
 

Rio de Janeiro, ____/____/________ 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Servidor Avaliado 

(Carimbo) 
 



  
 

 

3. Análise da Chefia Imediata  
(Se houver alteração na nota, indicar o fator de avaliação) 

  

  4. Conclusão 

(    ) Pedido deferido 
(    ) Pedido parcialmente deferido 
(    ) Pedido indeferido 

Nota final do servidor após a análise do pedido de reconsideração: 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de _________. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura da Chefia Imediata 

(Carimbo) 



  
 

 

ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

1. Identificação do servidor 

Nome: ID Funcional: 
Cargo: Lotação: 
Nome do avaliador: ID Funcional: 
Ciclo Avaliativo: 

2. Manifestação do servidor  

Por intermédio deste documento venho interpor à Comissão de Avaliação de Desempenho, 

RECURSO do resultado preliminar que obtive em minha Avaliação de Desempenho, conforme 

publicação ocorrida no DOERJ de ____ de ________________ de ________, com base nas seguintes 

justificativas: (Descrever o motivo da não concordância com a nota obtida, apontando o fator de 

avaliação) 

  

 
 

 

Nestes termos, pede deferimento. 
 

 
Rio de Janeiro, ____/____/________ 

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Servidor Avaliado 

(Carimbo) 



  
 

 

3. Análise da Comissão de Avaliação de Desempenho  
 

  

4. Conclusão 

(    ) Pedido deferido 
(    ) Pedido parcialmente deferido 
(    ) Pedido indeferido 

Nota final do servidor após a análise do pedido de recurso: 
 

Rio de Janeiro, ____/____/________ 
 
 
 

________________________________________________________ 
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho 

(Carimbo) 
 

 

________________________________________________________ 
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho 

(Carimbo) 
 
 
 

________________________________________________________ 
Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho 

(Carimbo) 




