
 

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 1º, 2º E 3º PERÍODO - TAE  

1° PASSO:  

A Gestão de Pessoas irá Abrir o processo eletrônico “Pessoal/Avaliação de Estágio            
Probatório TAE” colocando o período a que se refere a avaliação aberta. 

2º PASSO: 

Após a criação do processo, a gestão de pessoas irá anexar a portaria de designação da                
comissão que fará a avaliação do estágio probatório. 

3° PASSO:  

A Gestão de Pessoas irá anexar ao processo o documento eletrônico “Relatório de             
Atividades” do servidor avaliado; 

4° PASSO:  

A gestão de Pessoas irá criar o documento eletrônico tipo formulário “ avaliação de              

estágio probatório TAE/Gestão de Pessoas”, onde deverá preencher as         
informações de responsabilidade da gestão de pessoas e anexar ao processo. 

5° PASSO:  

A gestão de Pessoas irá encaminhar o processo ao chefe imediato, informando no             
despacho que a nota referente à assiduidade se encontra no documento anexado. 

6° PASSO:  

O Chefe imediato irá criar o formulário eletrônico “avaliação de estágio probatório            

TAE/comissão especial”, após a criação do documento o mesmo deverá se reunir com os              
membros da comissão onde irão deliberar as notas a serem lançadas no formulário. Após o               
lançamento das notas o chefe imediato irá assinar o documento eletrônico e solicitar a              
assinatura de todos os membros da comissão. 

7° PASSO:  

O chefe imediato, após todos os membros terem assinados o formulário de avaliação, irá              
finalizar o documento e anexar ao processo, encaminhando a Gestão de Pessoas do             
Campus. 

8° PASSO:  

A Gestão de Pessoas irá solicitar ciência do servidor avaliado quanto as notas aplicadas e               
ao processo. Após a ciência, deverá ser contabilizado o prazo para apresentação de             
recursos por parte do avaliado. 

9° PASSO:  

Após findo o prazo para recurso o processo será finalizado e feito o apenso junto ao                
processo de homologação, caso este já esteja aberto. 



 
AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 1º, 2º E 3º PERÍODO - DOCENTE  

1° PASSO:  

A Gestão de Pessoas irá Abrir o processo eletrônico “Pessoal/avaliação de estágio            

probatório EBTT” colocando o período a que se refere a avaliação aberta. 

2º PASSO: 

Após a criação do processo, a gestão de pessoas irá anexar a portaria de designação da                
comissão que fará a avaliação do estágio probatório. 

3° PASSO:  

A Gestão de Pessoas irá anexar ao processo o documento eletrônico “Relatório de             
Atividades” do servidor avaliado; 

4° PASSO:  

A gestão de Pessoas irá criar o documento eletrônico tipo formulário “ avaliação de              

estágio probatório EBTT/Gestão de Pessoas”, preencher as informações de         
responsabilidade da gestão de pessoas e anexar ao processo. 

5° PASSO:  

A gestão de Pessoas irá encaminhar o processo ao chefe imediato, informando no             
despacho que a nota referente à assiduidade se encontra no documento anexado. 

6° PASSO:  

O chefe imediato irá criar o documento eletrônico tipo formulário “ avaliação de estágio              

probatório EBTT/comissão especial ”, após a criação do documento o mesmo           
deverá se reunir com os membros da comissão onde irão deliberar sobre as notas a serem                
lançadas no formulário. Após o lançamento das notas o chefe imediato irá assinar o              
documento eletrônico e solicitar a assinatura de todos os membros da comissão. 

7° PASSO:  

O chefe imediato, após todos os membros terem assinados o formulário de avaliação,             
irá finalizar o documento e anexar ao processo, e encaminhar a Gestão de Pessoas do               
Campus. 

8° PASSO:  

A Gestão de Pessoas irá solicitar ciência do servidor avaliado quanto as notas aplicadas              
e ao processo. Após a ciência, deverá ser contabilizado o prazo para apresentação de              
recursos por parte do avaliado. 

9° PASSO:  

Após findo o prazo para recurso o processo será finalizado e feito o apenso junto ao                
processo de homologação, caso este já esteja aberto. 

HOMOLOGAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO  



 
1° PASSO:  

A Gestão de Pessoas irá criar o processo eletrônico “pessoal/avaliação de           

estágio probatório/homologação”, e apensar os processos referente a 1º, 2º e 3°            
avaliação do estágio probatório caso sejam eletrônicos. Caso os processos referentes a            
qualquer período do 1º ao 3º ser físico, a gestão de pessoas deverá digitalizá-lo e               
acrescentar ao processo eletrônico. 

2º PASSO: 

A Gestão de Pessoas irá criar e preencher o documento documento eletrônico tipo             
Despacho “HOMOLOGAÇÃO ESTÁGIO PROBATÓRIO” e solicitar as assinaturas dos         
membros da comissão e finalizá-lo. 

3º PASSO: 

Após a finalização do documento eletrônico “HOMOLOGAÇÃO ESTÁGIO PROBATÓRIO” a          
Gestão de Pessoas irá anexá-lo ao processo eletrônico. 

4° PASSO:  

A Gestão de Pessoas irá solicitar ciência do servidor avaliado quanto as notas aplicadas              
e ao processo. 

5° PASSO:  

Após a ciência, o processo será encaminhado RTR-CRCP para confecção da portaria de             
homologação do estágio probatório. 

6° PASSO:  

Após a confecção da portaria de homologação do estágio probatório, o processo será             
encaminhado a Gestão de Pessoas do Campus para conhecimento e finalização do            
mesmo. 

 

HOMOLOGAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO (SERVIDOR REDISTRIBUÍDO)  

1° PASSO:  

A Gestão de Pessoas irá criar o processo eletrônico “pessoal/avaliação de           

estágio probatório/homologação”, e apensar os processos referente a 1º, 2º e 3°            
avaliação do estágio probatório caso os mesmo sejam eletrônicos, no caso dos processos             
referente a qualquer período do 1º ao 3º ser físico, a gestão de pessoas deverá anexar o                 
mesmo digitalizado ao processo. 

2º PASSO: 

A Gestão de Pessoas irá criar o documento documento eletrônico tipo Despacho            
“HOMOLOGAÇÃO ESTÁGIO PROBATÓRIO - SERVIDOR REDISTRIBUÍDO” o qual irá         
preencher as informações e solicitar as assinaturas dos membros da comissão e finalizá-lo. 

3º PASSO: 



 
Após a finalização do documento eletrônico “HOMOLOGAÇÃO ESTÁGIO PROBATÓRIO -          
SERVIDOR REDISTRIBUÍDO” a Gestão de Pessoas irá anexá-lo ao processo eletrônico. 

4° PASSO:  

A Gestão de Pessoas irá solicitar ciência do servidor avaliado quanto as notas aplicadas              
e ao processo.  

5° PASSO:  

Após a ciência, o processo será encaminhado RTR-CRCP para confecção da portaria de             
homologação do estágio probatório. 

6° PASSO:  

Após a confecção da portaria de homologação do estágio probatório, o processo será             
encaminhado a Gestão de Pessoas do Campus para conhecimento e finalização do            
mesmo. 

 

 

 

 


