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EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 13/2017 – LC nº 094/2014 
 

DECISÃO DE RECURSOS INTERPOSTOS – AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO – 
ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS SERVIDORES DA FMSRC 

 

 O Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto Municipal nº 10.303, de 01 de abril de 2015 e a Lei Complementar nº 094, de 22 
de dezembro de 2014, conforme relatório e informações proferidas pela Comissão de Gestão de 
Carreiras torna público a DECISÃO SOBRE OS RECURSOS INTERPOSTOS pelos servidores correspondente 
as avaliações realizadas do período avaliatório: primeiro semestre/2017, bem como retificações 
realizadas de oficio pela comissão, após análise detalhada e oitivas realizadas, em relação às notas dos 
servidores e os questionamentos apontados pelos mesmos. 

 

Os trabalhos foram desenvolvidos pelo Departamento de Gestão de Pessoas através do Núcleo de 
Gestão de Carreiras e Desempenho e pela Comissão de Gestão de Carreiras designada pela 
Portaria/FMSRC Nº 3646/2017, de 26 de junho de 2017. 

 

Foram realizadas analise de todos os recursos protocolados na FMSRC dentro do prazo estabelecido, 
relacionados no presente Edital, sendo que as respostas aos recursos estão disponíveis para retirada 
junto ao Departamento de Gestão de Pessoas da FMSRC. Foram realizadas oitivas do Avaliado, do 
Avaliador, de colegas de trabalho; analises dos prontuários funcionais; analise das avaliações anteriores 
e dos argumentos mencionados nos recursos, concluindo o dispõe o Anexo I: 

 

� ANEXO I - Relação contendo a matrícula, cargo do servidor, decisão final (Provido = 
Deferido ou Não provido = Indeferido), se foi alterada a nota referente a Avaliação Especial de 
Desempenho - Estágio Probatório, sobre os recursos interpostos, ordenados por cargo. 

 

Da mesma forma foram realizadas análise dos servidores que obtiveram notas abaixo de 50 (cinqüenta) 
pontos, retificações realizadas de oficio pela comissão, realizando oitivas do Avaliado, do Avaliador, de 
colegas de trabalho; analises dos prontuários funcionais; analise das avaliações anteriores e dos 
argumentos mencionados nos recursos, concluindo o que dispõe o Anexo II: 

 

� ANEXO II - Relação contendo a matrícula, cargo do servidor, se foi alterada a nota 
referente a Avaliação Especial de Desempenho - Estágio Probatório com correção da comissão, 
após análise detalhada, ordenados por cargo. 

 

ANEXO I 
 

Avaliação Especial de Desempenho - Estágio Probatório, sobre os recursos, após análise detalhada. 
 

Matricula Cargo Decisão Final Alterada 
nota 

NOTA 

Sim/Não Pontuação Desc. Ass. Nota 

11077 Cirurgião Dentista de PSF Não Provido Não 75 0 75 

10998 Protético Não Provido Não 42,5 5 37,5 

11062 Téc. Processamento de Dados Não Provido Não 57 10 47 
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ANEXO II 
 

Avaliação Especial de Desempenho - Estágio Probatório, retificações realizadas pela Comissão, após análise 
detalhada. 

Matricula Cargo Alterada nota NOTA 

Sim/Não Pontuação Desc. Ass. Nota 

10972 Agente de Serviços Gerais Não 33,5 5 28,5 

10990 Técnico de Enfermagem Sim 94 20 74 

 

 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital 
que fica à disposição dos interessados afixado no quadro de avisos da sede administrativa da Fundação 
Municipal de saúde de Rio Claro, localizada na Avenida 02 nº 238 – Centro – Rio Claro/SP. Fica ainda 
disponível pela Internet no endereço www.saude-rioclaro.org.br - menu: Gestão de Carreiras – Reforma 
Administrativa – Editais e devidamente publicado no Diário Oficial do Município.    

                
                

                    Rio Claro, 29 de agosto de 2017. 
 
 
 
 

DR. DJAIR CLAUDIO FRANCISCO 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro 

 
 
 
 

ALEXANDRE LUIZ FERNANDES 
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da FMSRC 

 

 


