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SÚMULA: "Designa servidores i públicos 
municipais efetivos para função de chefia, 
conforme especifica". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE:, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, bem como nos moldes do processo 
Processo Administrativo Eletrônico n. 31.483/2022. 1 

' 1 

RESOLVE 

Art. 1° Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para o exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: , 

'I 1 

Nome do(a) Matrícula Local de Função Designada Designaçao 
servidor(a) Trabalho a partir d~: 

Coordenação/ 1 

Suellen Cristina Assessoria 1 - Presidente 
Taborda Vieira 353.359 SMA Comissão de Avaliação 11/05/2022 

de Lima de Estágio Probatório - 1 

CAEP 
1 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, destie artigo, deverá: Asse~sorar 
e coordenar atividades voltadas a Secretaria Municipal de Administração; 
Assessorar o (a) Secretário (a) e Diretor Geral; Presidir ç1udiências e reuniões 
ordinárias e extraordinárias referentes aos assuntos da Comissão de Avaliação de 
Estágio Probatório; Representar a Comissão de Estágio Probatório dentro e fora da 
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande; Instaurar processo de exoneração 
quando servidor estiver enquadrado nos termos do artigo 11 da Lei 239/2004, ou 
não obter a média aritmética global mínima de 70 pontos, previsto no artigo 1 O., da 
mesma lei; Convocar Reuniões ou Audiências quando se fizer necessário; Delegar 
aos membros da Comissão, o desempenho das funções administrativas descritas na 
lei 239/2004 e previstas do Decreto 931/2005; Elaborar relatório e proferir decisao 1 

em processo instaurado na Comissão de Estágio Probatório; Submeter à apreciação 
da Procuradoria Geral e ao Chefe Executivo do relatório final e decisão da 
Comissão; Encaminhar para publicação a nomeação de servidor que cumprir · o , 
estágio probatório; Solicitar informações ao local de trabalho ou Recursos Humanos 
do servidor que possuir processo em aberto na Comissão; Solicitar parecer jurídico 
quando se fizer necessário ao devido andamento de processos relacio?ados ao 
Estágio Probatório; Aplicar penalidade a chefia imediata e ao nomeado respoljlsável 
pela falta da realização da Avaliação nos prazos estipulados; Atestar cargo em 
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comissão que possuir correlação entre as funções do cargo efetivo , com as 
desempenhadas no exercício do cargo comissionado; Coordenar as execuçõ~s das 
deliberações da Comissão; Deliberar sobre todos os assuntos de interesse da 
Comissão de Estágio Probatório; Zelar, cumprir e fazer cumprir todas as normas 
estabelecidas na lei vigente; Desempenhar outras atribuições correlatas à área que 
lhe forem atribuídas pela chefia imediata ou superior. 

Art. 2° Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para somente responder pelo o 
exercício de função relacionada na tabela seguinte, sem a percepção da gratificação 
correlata: 

Nome do(a) Matrícula Local de Função Designada Designação 
servidor(a) Trabalho a partir de: 

Coordenação/ 1 

'I 
Elaine Cristina Assessoria 11 - Secretário 1 

Branco da Silva 350.727 SMA Comissão de Avaliação 11/05/2022 
de Estágio Probatório-

1 

CAEP 1 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Assessorar 
e coordenar atividades voltadas a Secretaria Municipal de Admihistração; 
Assessorar o Secretário e Diretor Geral; Auxiliar o Presidente e exercer atribuições 
que lhe forem especificamente delegadas pE3lo mesmo; Responder 
administrativamente aos processos relacionados a Estágio Probatório; Tomar 
providências de ordem administrativas necessárias ao rápido andamento dos 
processos da Comissão; Realizar ata das reuniões E! audiências da Comissão; 
Coordenar administrativamente reuniões e audiências, i dispondo de materiais 
necessários para o bom andamento delas; Zelar, cumprir e fazer cumprir todas as 
normas estabelecidas na lei vigente; Desempenhar outras atribuições correlatas à 
área que lhe forem atribuídas pela chefia imediata ou superior. 

Art. 3° Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para somente responder pelo o 
exercício de função relacionada na tabela seguinte, sem a percepção da gratificação 
correlata: 'i i 

Nome do(a) Matrícula Local de Função Designada Designaçijo 
servidor(a) Trabalho a partir de: 

Vanessa 
Coordenação/ 

Assessoria 11 - Membro 
Madalena 355.541 SMA Comissão de Avaliação 11if05/2022 

Duarte de Estágio Probatório- i 

CAEP 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, desti3 artigo, deverá: Assessorar 
e coordenar atividades voltadas a Secretaria Municipal de Administração; 
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Assessorar o Secretário e Diretor Geral; Emitir e enc:aminhar as Avaliações aos 
locais de trabalho para sua realização; Monitorar as avaliações e cadastrar 
prorrogações; Cadastrar as avaliações no Sistema Betha; Manter o controle das 
avaliações em planilhas atualizando mensalmente; Orientar chefia imediata ao 
devido preenchimento e encaminhamento das avaliaçõés nos devidos prazos; 
Controle de prazos, repassando aos locais de trabalho o devido cumprimento; Zelar, 
cumprir e fazer cumprir todas as normas estabelecidas na lei vigente; Organizar o 
arquivo da Comissão, mantendo um padrão de arquivamento; Desempenhar outr~s 
atribuições correlatas à área que lhe forem atribuídas pela chefia imediata ou 
superior. 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 1 

das datas supracitadas nas tabelas constantes dos artigos anteriores, revogadas as 
disposições em contrário. 

' 1111 11 1111 

Fazenda Rio Grande, 23 de maio de 2022. 

~""~ o . ~.., ~ (À.,l,-
Marco Antonio Marcondes Silva 

Prefeito Municipal 
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