
 

 1

 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 16/2018 – LC nº 094/2014 

 
DECISÃO FINAL DOS 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 FINAL SOBRE OS RECURSOS INTERPOSTOS pelos servidores em 
relação ao Edital nº 15/2018 - Listagem de servidores que realizaram avaliação 
especial de desempenho – estágio probatório e as notas. 
 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 3823/2017, de 06 de 
novembro de 2017. 
 A Comissão de Gestão de Carreiras analisou todos os recursos 
protocolados na FMSRC dentro do prazo estabelecido, relacionados no presente Edital 
e que estão disponíveis para retirada junto ao Departamento de Gestão de Pessoas da 
FMSRC. 
 Foram realizadas analises dos prontuários funcionais, revisão dos registros 
de ausências, analise das justificativas dos avaliadores e dos avaliados, bem como dos 
argumentos constantes dos recursos. 
 A relação abaixo contém a nota final dos servidores, após recurso, 
separados por matrícula, cargo, data de admissão e decisão final: Provido (Deferido) 
ou Não provido (Indeferido), se foi corrigida a nota referente a Avaliação Especial de 
Desempenho, ordenados por cargo. 

 
Mat. Cargo D.Adm. Decisão 

Recurso 
Corrigida nota 

Sim/Não Pontuação Desc. 
Assiduidade 

Nota 
final 

11228 Enfermeiro 
01/06/2017 Não 

Provido 
Não 70 03 67 

11127 
Técnico de 
Enfermagem 

21/12/2016 Provido Sim 80 20 60 

 
 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 Rua 06 nº 2572 – B.Santana – Rio Claro/SP. Fica ainda disponível 
pela Internet no endereço www.saude-rioclaro.org.br; e devidamente publicado no 
Diário Oficial do Município. 
                                                

Rio Claro, 17 de agosto de 2018. 
 
DR. DJAIR CLAUDIO FRANCISCO                 ALEXANDRE LUIZ FERNANDES 
             Presidente da FMSRC                  Diretor do Depto.Gestão de Pessoas/FMSRC 
 
 


