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DECRETO N.º 013 DE 10 DE JANEIRO DE 2018 

 

REGULAMENTA A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE 

VISCONDE DO RIO BRANCO-MG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso de suas 

atribuições legais, e, considerando o §3º do artigo 4º e artigo 5º da Lei 

Complementar nº 069, de 23 de junho de 2017 e inciso IV do artigo 73 da Lei 

Orgânica Municipal,  

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O exercício de atividades em jornada flexível que poderá ser 

exercida por servidores públicos municipais da Administração Direta, 

observará as regras contidas neste regulamento, em atendimento ao artigo 5º 

da Lei Complementar nº 069/2017. 

 

Art. 2º Os objetivos da jornada flexível são: 

I - atender os interesses sociais e a demanda da Administração 

Municipal por prestação de serviços; 

II - priorizar os servidores efetivos nos espaços de trabalhos 

criados na Administração Pública Municipal, na busca de sua valorização; 

III - estimular os servidores efetivos mais assíduos, de melhor 

desempenho e qualificação. 

 

CAPÍTULO II 

DA JORNADA NORMAL DE TRABALHO 

 

Art. 3º A duração normal do trabalho de cada servidor será aquela 

fixada para a classe a que pertença seu cargo, em razão das atribuições 

respectivas, da carga horária fixada no edital do concurso, de sua nomeação 

e da legislação vigente. 

 

Art. 4º A duração normal do trabalho, a ser cumprida por todos os 

servidores, qualquer que seja o seu cargo e a sua lotação será a indicada 

no Anexo I deste decreto. 

 

Art. 5° As atividades que exijam a prestação dos serviços em regime 

de plantões serão publicadas, devendo indicar os cargos e locais para a 

prestação dos serviços, observando o rol de cargos que podem exercer 
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atividades que exijam a prestação dos serviços em regime de plantões 

constante do Anexo II deste decreto. 

 

Art. 6° Os horários de trabalho referentes às jornadas de trabalho 

serão definidos pela supervisão imediata do servidor, de acordo com a 

conveniência do serviço e o interesse público e serão apuradas mensalmente, 

preferencialmente por meio eletrônico. 

 

CAPÍTULO III 

DAS HORAS DEMANDADAS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO 

 

Art. 7º Havendo necessidade, por único e exclusivo interesse da 

Administração Municipal, poderá ser oferecido ao servidor exercer suas 

atividades em jornada ampliada. 

Parágrafo único Quando ocorrer demanda em uma secretaria, o 

secretário municipal titular da pasta deverá encaminhar memorando para a 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, informando: 

 I - o cargo e as funções demandadas; 

 II - a quantidade de horas demandadas; 

 III - o local de trabalho a ser desempenhadas as horas demandadas; 

 IV - o horário de trabalho a ser desempenhadas as horas demandadas; 

 V - o período em que será necessária a ampliação da jornada; 

 VI - a justificativa. 

 

Art. 8º As horas demandadas para a flexibilização disponibilizadas 

para o exercício de atividades com jornadas ampliadas serão publicadas em 

edital interno. 

§ 1º Os servidores interessados deverão fazer o requerimento em 

função das horas publicadas no edital, e na forma deste regulamento. 

§ 2º O edital deverá conter o nome do cargo, a quantidade de horas 

desejadas para a ampliação da jornada, a secretaria, setor e local do 

trabalho, horário de trabalho e declaração de ciência do disposto neste 

decreto e na legislação aplicável ao caso. 

 

CAPÍTULO IV 

DO REQUERIMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO E SELEÇÃO 

 

Art. 9º O servidor interessado em realizar flexibilização da jornada 

deverá requerer, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, a redução 

ou ampliação da jornada de trabalho, cujo pedido será examinado pela 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. 

 

Art. 10 O servidor que requerer a redução da jornada de trabalho 

deverá justificar o seu pedido, e a jornada reduzida não poderá ficar 
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inferior a 50% (cinquenta por cento) da jornada normal, ficando 

condicionado o deferimento a não prejudicar o interesse público em relação 

à prestação de serviços à população. 

§1º O servidor que requerer a redução da jornada de trabalho, só 

poderá exercer a nova jornada após a publicação do deferimento do 

requerimento. 

§2º Para o servidor que tiver a jornada reduzida não será permitido o 

exercício de serviços extraordinários (horas extras). 

 

Art. 11 O servidor que requerer a ampliação da jornada de trabalho 

deverá restringir seu pedido às horas, cargos e locais publicados no 

edital, seguindo o modelo do requerimento contido no Anexo III deste 

decreto. 

Parágrafo único O servidor poderá requerer ampliação, desde que a 

jornada ampliada não ultrapasse a 100% (cem por cento) da jornada normal de 

trabalho do cargo. 

 

Art. 12 Havendo interesse de mais de um servidor pela jornada 

ampliada, a prioridade na escolha do servidor obedecerá aos seguintes 

critérios e nesta ordem: 

I - ao servidor que tiver melhor frequência, assiduidade e menor 

número de licenças, no período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses; 

II - ao servidor com menor remuneração; 

III - ao servidor que obtiver o melhor desempenho na sua função, no 

período dos últimos 60 (sessenta) meses; 

IV - ao servidor que tiver a maior titulação; 

V - ao servidor com maior tempo de serviço na função, na 

Administração Municipal; 

VI - ao servidor com maior tempo de serviço público municipal. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Art. 13 A avaliação de desempenho deverá ser feita periodicamente 

contendo, preferencialmente, os registros mensais de desempenho do servidor 

e visar, fundamentalmente, à apuração da eficiência do servidor e a 

qualidade de seu trabalho, em função dos objetivos específicos do seu 

cargo. 

 

Art. 14 O supervisor imediato do servidor avaliado deverá preencher o 

formulário de avaliação de desempenho, Anexo V deste decreto, nos meses a 

serem definidos pela Comissão Especial, quando emitirá parecer sobre o 

aproveitamento do servidor. 
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§1º No mesmo período, cada servidor deverá se auto-avaliar 

utilizando-se, também, o formulário referido no caput deste artigo. 

§2º Havendo conflito nas avaliações do supervisor e do servidor, e se 

este se considerar prejudicado, poderá solicitar à Comissão Especial 

constituída a revisão de sua avaliação, através de requerimento dirigido ao 

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. 

 

Seção I 

Das Pessoas a Serem Avaliadas 

 

Art. 15 Serão avaliados todos os servidores efetivos do Executivo 

Municipal, incluindo os ocupantes de cargos comissionados que também têm 

cargos efetivos. 

§1º As pessoas afastadas por motivo de problemas de saúde ou licença-

maternidade deverão ser avaliados com base no tempo de serviço anterior a 

licença.  

§2º Os servidores estabilizados por força do art.19 do ADCT da 

Constituição Federal deverão também ser avaliados.  

 

Seção II 

Dos Fatores de Avaliação 

 

Art. 16 A avaliação de desempenho terá como finalidade a verificação 

dos seguintes fatores: 

I - Relações Humanas: capacidade de desenvolver as atividades e 

tarefas em equipe, respeito aos seus pares e supervisor, valorizando o 

trabalho em conjunto na busca de resultados comuns; 

II - Satisfação: objetiva a analisar as avaliações dos servidores de 

sua própria equipe e da sua supervisão, e das suas manifestações pessoais 

em relação ao seu trabalho; 

III - Adaptação: avalia o grau de satisfação do desempenho do 

servidor pela direção, bem como o seu próprio interesse na execução das 

tarefas e ajustes profissional às funções do cargo e ao ambiente de 

trabalho; 

IV - Assimilação: analisa o conhecimento teórico e prático, o 

interesse e capacidade de desenvolvimento do servidor; 

V - Desempenho: objetiva analisar a capacidade produtiva de trabalho 

determinado espaço de tempo, quanto à: qualidade do trabalho - grau de 

exatidão, correção e clareza dos trabalhos executados; presteza - 

disposição para agir prontamente no cumprimento das demandas de trabalho 

com agilidade ou morosidade; assiduidade - objetiva verificar a frequência 

do servidor ao local de trabalho; e, pontualidade - observância do horário 

de trabalho e cumprimento da carga horária definida para o cargo ocupado; 
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VI - Ambiente de Trabalho: avalia a compromisso do servidor com o 

respeito as normas de segurança, zelo com o patrimônio e os cuidados que o 

servidor dispensa aos recursos financeiros e materiais sob sua 

responsabilidade; 

VII - Características Comportamentais: objetiva observar a capacidade 

de obediência às normas legais e ordens hierárquicas; a capacidade de 

relacionamento, de comportamento ético e com o sigilo profissional; 

VIII - Comprometimento: objetiva verificar o grau de cooperação na 

execução das tarefas, a disponibilidade e interesse na participação nas 

atividades, e integração ao trabalho; 

IX - Motivação: verifica o grau da motivação pessoal, do interesse 

pelas suas funções e a capacidade de pensar e agir diante de eventual 

ausência de normas e orientação superior ou em situações imprevistas de 

trabalho, bem como de se adaptar às mudanças nos objetivos e rotinas que 

vem sendo submetido; procura ainda analisar a capacidade do servidor de 

desenvolver novos padrões de pensamento e o comportamento pró-ativo no 

âmbito de atuação, buscando garantir a eficiência e eficácia na execução 

dos trabalhos; 

X - Comunicação: avalia a capacidade de comunicação do servidor, a 

receptividade por receber novas informações e de compreender e interpretá-

las. 

§ 1º Os fatores previstos serão desdobrados em 03 (três) subfatores 

cada, conforme tabelas constante do Anexo IV deste decreto, podendo a 

Administração expedir orientações para melhor aplicação do instituto, 

devendo para tanto baixar o ato competente. 

§ 2º Os fatores de avaliação a que se refere o parágrafo anterior 

serão aplicados e ponderados em conformidade com as características das 

funções exercidas e com as competências do setor a que estejam vinculado o 

servidor. 

 

Seção III 

Do Procedimento de Avaliação 

 

Art. 17 O desempenho do servidor será objeto de auto-avaliação e de 

avaliação gerencial, sujeita, sendo o caso, à revisão por uma Comissão 

instituída pelo Prefeito, com ratificação do dirigente do Quadro Setorial a 

qual o servidor avaliado esteja vinculado, provocada por recurso do 

interessado, ou de ofício.  

§ 1º A pessoa que não marcou nenhuma opção de um subfator ou marcou 

mais de uma, não receberá conceito no referido subfator. 

§ 2º O servidor somente poderá optar pelas opções constantes do 

subfator. 
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Art. 18 A avaliação de desempenho será feita, pelo menos, uma vez em 

cada ano. 

Parágrafo único No caso de não ser avaliado o desempenho do servidor 

no exercício de seu cargo por omissão do Poder Público, será imputada 

responsabilidade pessoal, pelos prejuízos que advierem para o servidor, a 

quem tiver dado causa à omissão. 

 

Art. 19 O servidor será notificado do resultado de sua avaliação, 

podendo requerer revisão, com efeito suspensivo, para autoridade que o 

homologou, no prazo máximo de 10 (dez) dias, decidindo-se o pedido em igual 

prazo. 

§ 1º O resultado da revisão será motivado exclusivamente com base na 

aferição dos critérios previstos neste Decreto, sendo obrigatória as 

indicações dos fatos, das circunstâncias e dos demais elementos de 

convicção no termo final de avaliação, inclusive, quando for o caso, o 

relatório relativo ao recolhimento de provas testemunhais e documentais. 

§ 2º O resultado da revisão será homologado pela autoridade 

imediatamente superior, dela dando-se ciência ao interessado. 

 

Art. 20 O resultado e os instrumentos de avaliação, a indicação dos 

elementos de convicção e de prova dos fatos narrados na avaliação, os 

recursos interpostos, bem como as metodologias e os critérios utilizados na 

avaliação serão arquivados na pasta ou base de dados individual, permitida 

a consulta pelo servidor a qualquer tempo. 

 

Seção IV 

Da Pontuação na Avaliação de Desempenho 

 

Art. 21 O servidor deverá ser avaliado com base em cada fator e 

subfator tendo os seguintes conceitos: 

I - ótimo; 

II - bom; 

III - regular; 

IV - ruim.  

§ 1º Serão atribuídos a cada fator e subfator os valores 0, 1, 2 e 3 

aos conceitos ruim, regular, bom e ótimo, respectivamente. 

§ 2º A cada subfator será atribuído um peso específico. 

 

Art. 22 A pontuação em cada subfator será obtida pela multiplicação 

do valor do conceito e seu respectivo peso. 

 

Art. 23 O resultado final da Avaliação de Desempenho será o somatório 

da pontuação de todos os subfatores dividido pelo número de subfatores e 

pelo somatório do peso para resultar o percentual. 
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Art. 24 Será atribuído a cada servidor o conceito de cada fator, 

sendo o resultado da média obtida pelo mesmo nos subfatores. 

Parágrafo único O servidor que for transferido de lotação nos últimos 

doze meses deverá ser avaliado pelos seus supervisores imediatos, sendo o 

supervisor atual responsável pelo relatório conclusivo. 

 

Art. 25 O servidor com Avaliação de Desempenho insuficiente não 

poderá requerer jornada ampliada, e se já tiver exercendo, deverá retornar 

para a sua jornada normal de trabalho. 

 

CAPÍTULO VI 

DO CADASTRO E ANÁLISE DAS TITULAÇÕES 

 

Art. 26 Para comprovar e comparar as titularidades dos servidores que 

requererem jornada ampliada para as mesmas horas ofertadas em edital, 

definindo a prioridade na escolha do servidor, deverá o servidor juntar ao 

seu requerimento, os documentos comprobatórios dos títulos ou 

qualificações, diplomas, certificados ou atestados de frequência e 

aproveitamento. 

 

Art. 27 O requerimento do servidor juntamente com os comprovantes 

deverão ser incorporados a processo administrativo de seleção que deverá 

ser aberto para tratar de formar transparente os pleitos dos servidores. 

 

Art. 28 Após a conclusão do processo administrativo de seleção pelo 

critério de „maior titulação‟, os resultados deverão ser publicados 

demonstrando o ordenamento da classificação. 

 

Art. 29 Para efeito de comprovação de participação em curso de 

treinamento ou aperfeiçoamento, o certificado ou diploma deverá conter: 

I - nome do servidor participante; 

II - nome do curso; 

III - carga horária; 

IV - entidade promotora do curso; 

V - período de realização; 

VI - nome e assinatura do responsável pela expedição do documento. 

 

Art. 30 Na avaliação dos títulos e certificados, além do que 

prescreve a Lei Complementar nº 069/2017, serão observados os seguintes 

critérios: 

I - não terão validade os certificados que omitirem algum dos itens 

relacionados no artigo 29 deste Decreto; 
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II - o conteúdo programático deverá ter afinidade com a atividade 

exercida constante na descrição do cargo ou no padrão funcional da 

categoria do servidor; 

III - se promovidos ou pagos pelo Município de Visconde do Rio Branco 

ou realizados em parcerias com outras instituições, terão validade os 

cursos ministrados em um mínimo de 04 (quatro) horas; 

IV - se promovidos por outro órgão ou entidade, terão validade os 

cursos ministrados em um mínimo de 08 (oito) horas, salvo quando 

previamente autorizados pela Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Gestão; 

V - Os cursos à distância, por meio eletrônico ou correspondência só 

serão computados para efeito de critério de desempate para ampliação de 

jornada aqueles reconhecidos pelo MEC – Ministério de Educação e Cultura. 

 

Art. 31 São títulos, para uso como critério de desempate para 

ampliação de jornada os decorrentes de conclusão de cursos de graduação – 

ensino fundamental, médio ou superior e de pós-graduação (latu senso e 

stritu senso). 

 

Art. 32 Comprovam a obtenção de título: 

I - para o ensino fundamental e médio o Certificado de Conclusão de 

Curso (Histórico Escolar) ou Diploma; 

II - para o ensino superior o Diploma ou Carteira de Registro de 

Habilitação do MEC – Ministério da Educação; 

III - para pós-graduação o Certificado de Conclusão de Curso de 

Especialização “latu senso” e o Certificado de Conclusão de Mestrado ou 

Doutorado. 

§ 1º No caso do inciso III, o órgão expedidor terá que ser 

credenciado pelo MEC. 

§ 2º Não serão computados para progressão os cursos em duplicidade. 

 

CAPÍTULO VII 

DA COMISSÃO ESPECIAL DA JORNADA FLEXÍVEL 

 

Art. 33 A Comissão Especial para analisar e julgar os requerimentos 

para ampliação ou redução de jornadas, bem como os processos de avaliação 

de desempenho, será composta por três servidores, sendo um servidor do 

quadro da educação, um da saúde e outro representando as demais áreas da 

Administração. 

Parágrafo único A composição da Comissão Especial da Jornada Flexível 

se dará por Portaria. 

 

Art. 34 A Comissão Especial da Jornada Flexível terá as seguintes 

atribuições: 
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I - publicar a relação da duração normal do trabalho, a ser cumprida 

por todos os servidores, qualquer que seja o seu cargo e a sua lotação; 

II - publicar os serviços que deverão ser realizados em regime de 

plantões, indicando os cargos e locais para a prestação dos serviços; 

III - publicar, em edital, a relação das horas demandadas para a 

flexibilização disponibilizadas para o exercício de atividades com jornadas 

ampliadas, indicando para quais cargos, a quantidade de horas disponíveis 

para a ampliação da jornada, a secretaria, setor e local do trabalho e o 

horário de trabalho; 

IV - deliberar sobre a elaboração dos formulários e mecanismos para a 

boa dinâmica do processo; 

V - publicar o modelo de requerimento para ampliação da jornada de 

trabalho; 

VI - garantir a aplicação dos critérios contidos na Lei Municipal 

nº069/2017 e neste decreto, para a concessão de ampliação ou de redução de 

jornadas; 

VII - deliberar sobre o período que deverão ocorrer as avaliações de 

desempenhos dos servidores. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 35 A Comissão Especial da Jornada Flexível terá prazo máximo de 

15 (quinze) dias para analisar e deliberar sobre os requerimentos dos 

servidores. 

 

Art. 36 Realizada deliberação dos requerimentos dos servidores pela 

Comissão Especial da Jornada Flexível, esta publicará os resultados, 

quando, contado desta data, será aberto o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação de recursos. 

§ 1º Ocorrendo recursos administrativos o Secretário Municipal de 

Administração, Planejamento e Gestão deverá em primeira instância, dar 

parecer em até 03 (três) dias após o recurso do servidor. 

§ 2º Da decisão do responsável pela Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Gestão caberá novo recurso ao Prefeito que, 

com o auxílio da Procuradoria Geral do Município, apreciará em última 

instância administrativa. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS VERBAS E CONTRACHEQUES 

 

Art. 37 O vencimento estabelecido na legislação vigente corresponde à 

duração normal do trabalho pertinente aos cargos da classe. 
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§ 1º O acréscimo ao período de duração normal do trabalho será 

remunerado proporcionalmente, devendo o vencimento ser calculado 

proporcionalmente às horas trabalhadas, aumentando ou reduzindo o 

vencimento base conforme ampliação ou redução da jornada. 

§ 2º Na hipótese de ocorrer o disposto neste artigo, o servidor 

receberá remuneração proporcional à nova jornada, garantindo-lhe sobre o 

novo vencimento a incidência de todos os demais benefícios. 

 

Art. 38 A remuneração do Professor da Educação Básica II será 

calculada dividindo sua remuneração mensal pelo número de aulas definido na 

sua jornada normal e multiplicando o resultado pelo número de aulas 

ministradas. 

 

CAPÍTULO X 

DO REGIME DE JORNADA POR TURNO DE REVEZAMENTO - PLANTÃO 

 

Art. 39 Fica regulamentada a carga horária de turno por revezamento 

de 12 x 36 (doze por trinta e seis), compreendendo que o servidor neste 

caso, prestará 12 (doze) horas de trabalho, e terá 36 (trinta e seis) horas 

de repouso em virtude de sua jornada de trabalho contínuo. 

Art. 40 A carga horária de trabalho de 12 (doze) horas com repouso de 

36 (trinta e seis) horas, corresponderá a 02 (dois) dias de trabalho. 

Parágrafo único Em consequência, cada falta ao serviço corresponderá 

a 02 (dois) dias. 

 

Art. 41 O horário de início e término de cada escala de trabalho 

deverá ser regulamentado em portaria conjunta da Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Gestão e a respectiva Secretaria Municipal 

onde ocorrerá a jornada por turno de revezamento. 

 

Art. 42 A apuração das horas trabalhadas em regime de jornada por 

turno de revezamento se dará de forma mensal, considerando-se para o mês de 

apuração, o do período de frequência. 

 

Art. 43 Os servidores sujeitos ao regime de jornada por turno de 

revezamento, cumprirão a jornada durante a semana, de domingo a sábado, 

incluídos os feriados e pontos facultativos. 

Parágrafo único Aos servidores que trabalham em regime jornada por 

turno de revezamento será expressamente impedido o pagamento de horas 

extras pelas horas trabalhadas em sábados, domingos, feriados e pontos 

facultativos, por passarem a ter natureza de dia útil. 
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Art. 44 Fica assegurada a fruição do descanso semanal remunerado de 

no mínimo um sábado e um domingo por mês, aos servidores sujeitos ao regime 

de escala de jornada por turno de revezamento. 

 

Art. 45 Os servidores deverão permanecer durante todo o plantão em 

seus postos de trabalho, salvo no período de repouso ou alimentação, quando 

a demanda de atendimento assim permitir.  

 

Art. 46 Qualquer indício de favorecimento, irregularidade ou fraude 

quanto ao cumprimento da quantidade de plantões estabelecidos neste 

Decreto, ensejará abertura de sindicância, ou ainda, instauração de 

Procedimento Administrativo Disciplinar, sujeitando-se o infrator às 

penalidades estabelecidas na legislação aplicável.  

 

Art. 47 A implantação de qualquer outra escala de trabalho só será 

admitida por meio de decreto, sob pena de responsabilização do agente 

público autorizador. 

 

Art. 48 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de 

Administração, Planejamento e Gestão, cuja conclusão será submetida à 

apreciação do Prefeito Municipal. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 49 Os órgãos envolvidos terão o prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias para implementar este Decreto. 

Parágrafo único O setor de pessoal e o de informática deverão acionar 

o responsável pelo sistema para adequar o programa de cálculo da folha às 

demandas deste Decreto. 

 

Art. 50 Excepcionalmente no primeiro edital de ampliação de jornada 

não será aplicado o critério de desempate da avaliação de desempenho, 

devendo, as respectivas jornadas ampliadas serem provisórias até a 

efetivação da avaliação de desempenho determinada na Lei Municipal n.º 

069/2017. 

 

Art. 51 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Visconde do Rio Branco, 10 de janeiro de 2018. 

 

 

IRAN SILVA COURI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I  

DURAÇÃO NORMAL DO TRABALHO 

Denominação do Cargo Escolaridade Mínima 
Jornada 

Semanal 

Advogado Superior na Área 20 

Agente Administrativo Ensino Médio Completo 30 

Agente Administrativo em Gestão Pública 
Ensino Médio Completo com cursos nas 

áreas 
40 

Agente Comunitário de Saúde Ensino Fundamental Completo 40 

Agente de Computação Ensino Fundamental Completo 30 

Agente de Endemias e Zoonoses Ensino Fundamental Completo 40 

Agente de Reparação e Conservação Alfabetizado 44 

Agente de Trânsito Ensino Médio Completo 40 

Agente de Vigilância de Saúde Ensino Fundamental Completo 30 

Analista de Gestão Pública 
Superior na Área de Administração, 

Ciências Contábeis ou Economia 
30 

Analista de tecnologia da informação Superior na Área 30 

Arquiteto Superior na Área 30 

Arquivista Ensino Médio Completo 40 

Assistente Esportivo e Cultural Ensino Médio Completo 40 

Assistente Social Superior na Área 30 

Atendente I Ensino Fundamental Completo 30 

Atendente II Ensino Fundamental Completo 40 

Auxiliar Administrativo Ensino Fundamental Completo 40 

Auxiliar de Biblioteca Ensino Fundamental Completo 40 

Auxiliar de Consultório Dentário/PSF Ensino Fundamental Completo 40 

Auxiliar de Enfermagem 
Ensino Médio Completo/Registro 

COREN 
30 

Auxiliar de Enfermagem/PSF 
Ensino Médio Completo/Registro 

COREN 
40 

Auxiliar de Serviços Alfabetizado 44 

Bibliotecário Superior na Área 30 

Bioquímico Superior na Área 30 

Contador Superior na Área 30 

Coveiro Alfabetizado 44 

Dentista Superior na Área 10 

Dentista CEO: Periodontia, Endodontia, 

Cirurgia Oral menor, Pacientes Especiais e 

Prótese 

Superior na Área 15 

Dentista PSBF Superior na Área 40 

Desenhista Ensino Médio Completo/Técnico 40 

Educador Social Ensino Superior em Pedagogia 40 

Enfermeiro Superior na Área 25 

Enfermeiro PSF Superior na Área 40 

Denominação do Cargo Escolaridade Mínima Jornada 
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Semanal 

Engenheiro Agrônomo Superior na Área 30 

Engenheiro Ambiental Superior na Área 30 

Engenheiro Civil Superior na Área 30 

Engenheiro Eletricista Superior na Área 30 

Engenheiro Florestal Superior na Área 30 

Engenheiro Sanitarista Superior na Área 30 

Facilitador Social Ensino Médio Completo 40 

Farmacêutico Superior na Área 30 

Fiscal de Tributos Ensino Médio Completo 30 

Fisioterapeuta Superior na Área 20 

Fonoaudiólogo Superior na Área 30 

Médico Superior na Área 10 

Médico Especialista: Angiologista, 

Endocrinologista, Pneumologista, 

Ginecologista, Otorrinolaringologista, 

Oftalmologista, Cardiologista, Psiquiatra, 

Dermatologista, Ortopedista, Urologista, 

Pediatra, Ultrassonografista, Neurologista, 

Geriatra e Homeopata. 

Superior na Área 10 

Médico PSF Superior na Área 40 

Médico Veterinário Superior na Área 12,5 

Mestre de Obras Alfabetizado 44 

Monitor Ensino Médio Completo 40 

Motorista Alfabetizado 44 

Nutricionista Superior na Área 30 

Oficial de Manutenção: Armador, Bombeiro, 

Calceteiro, Carpinteiro, Eletricista, Cocheiro, 

Marceneiro, Soldador, Pedreiro, Pintor, 

Serralheiro 

Alfabetizado 40 

Operador de Máquinas Alfabetizado 44 

Orientador Social Ensino Médio Completo 40 

Professor de Educação Física Superior Completo 40 

Psicólogo Superior na Área 30 

Servente de Caminhão de Entulho Alfabetizado 44 

Servente de Capina e Poda Alfabetizado 44 

Servente de Coleta e Transporte de Lixo - 

GARI 
Alfabetizado 44 

Servente de Obras Alfabetizado 44 

Servente de Produção de Asfalto Alfabetizado 44 

Servente de Saneamento Alfabetizado 44 

Servente de Varrição e Coleta Alfabetizado 44 

Servente Escolar Alfabetizado 30 

Técnico Agrícola Ensino Médio Completo/Técnico 30 

Técnico de Higiene Dental/PSF Ensino Médio Completo/Registro CRO 40 

Técnico de Nível Médio Ensino Médio Completo/Técnico 30 

Denominação do Cargo Escolaridade Mínima Jornada 
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Semanal 

Técnico de Vigilância de Saúde Ensino Médio Completo/Técnico 30 

Técnico em Alimentos 
Ensino Médio Completo e Técnico em 

alimentos 
40 

Técnico em Enfermagem Ensino Médio Completo/Técnico 25 

Técnico em Enfermagem PSF Ensino Médio Completo/Técnico 40 

Técnico em Laboratório Ensino Médio Completo 40 

Técnico em Segurança do Trabalho Ensino Médio Completo/Técnico 30 

Telefonista Ensino Fundamental Completo 40 

Terapeuta Ocupacional Ensino Superior na Área 30 

Vigia Patrimonial Alfabetizado 44 

Zelador Comunitário Alfabetizado 44 
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ANEXO II  

CARGOS COM JORNADAS QUE PODEM EXERCER  

ATIVIDADES QUE EXIJAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

EM REGIME DE PLANTÕES 

 

Denominação do Cargo Escolaridade Mínima 
Jornada 

Semanal 

Motorista Alfabetizado 12 x 36 horas 

Auxiliar de Serviços Alfabetizado 12 x 36 horas 

Auxiliar de Enfermagem 
Ensino Médio Completo/Registro 

COREN 
12 x 36 horas 

Enfermeiro Ensino Superior na área 12 x 36 horas 

Técnico em Enfermagem Ensino Médio Completo/Técnico 12 x 36 horas 

Vigia Patrimonial Alfabetizado 12 x 36 horas 
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ANEXO I I I  
MODELO 01 DE REQUERIMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE JORNADA 

 

 Eu, __________________________________________________________, 

portador(a) do CPF nº ______.______.______ - ____, servidor(a) efetivo(a) no cargo 

______________________________________________________________, que 

tem a jornada normal de trabalho de ______ horas semanais,  lotado na Secretaria 

Municipal _________________________________________________ no seguinte 

local: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________,  

exercendo minhas atividades nos seguintes horários: de ____:____ às ____:____ e 

de ____:____ às ____:____ , nos dias: ___________________________________ 

___________________________________________________________________, 

cumprindo uma jornada de __________ horas semanais, PLETEIO ampliar minha 

jornada de trabalho em __________ horas semanais exercendo as funções ______ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

no seguinte local de trabalho: ___________________________________________  

___________________________________________________________________, 

no seguinte horário: __________________________________________________  

___________________________________________________________________, 

pelo período de (___) permanentemente ou (___) por ________ meses. 

 Declaro estar ciente das disposições da Lei Municipal nº 069/2017 e do 

Decreto nº 013/2018. 

 Peço deferimento. 

 Visconde do Rio Branco, _____/ _____/ _____. 

 

 _______________________________________ 

 (assinatura do servidor) 
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MODELO 02 DE REQUERIMENTO PARA REDUÇÃO DE JORNADA 

 

 Eu, __________________________________________________________, 

portador(a) do CPF nº ______.______.______ - ____, servidor(a) efetivo(a) no cargo 

______________________________________________________________, que 

tem a jornada normal de trabalho de ______ horas semanais,  lotado na Secretaria 

Municipal _________________________________________________ no seguinte 

local: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________,  

exercendo minhas atividades nos seguintes horários: de ____:____ às ____:____ e 

de ____:____ às ____:____ , nos dias: ___________________________________ 

____________________________________________________________________, 

cumprindo uma jornada de __________ horas semanais, PLETEIO a REDUÇÃO da 

minha jornada de trabalho em __________ horas semanais, recebendo 

proporcionalmente a jornada efetivamente cumprida. 

Justificativa: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Declaro estar ciente das disposições da Lei Municipal nº 069/2017 e do 

Decreto nº 013/2018 e que devo aguardar o deferimento deste pedido para cumprir a 

nova jornada. 

 Peço deferimento. 

 Visconde do Rio Branco, _____/ _____/ _____. 

 

 _______________________________________ 

 (assinatura do servidor) 
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ANEXO IV 

TABELA DE FATORES E SUBFATORES  

PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

FATORES SUBFATORES 

Relações Humanas   Equipe (colegas de trabalho) 

Relações Humanas   Chefia 

Relações Humanas   Cidadãos 

Satisfação   Reconhecimento Profissional Equipe 

Satisfação   Reconhecimento Profissional Pessoal 

Satisfação   Reconhecimento Organizacional 

Adaptação   Tarefa 

Adaptação   Cargo 

Adaptação   Ambiente 

Assimilação   Teoria 

Assimilação   Prática 

Assimilação   Novos Conhecimentos 

Desempenho   Assiduidade e Pontualidade 

Desempenho   Qualidade de serviços 

Desempenho   Morosidade/Rendimento 

Ambiente de Trabalho   Segurança 

Ambiente de Trabalho   Zelo com o Patrimônio 

Ambiente de Trabalho   Condições de Trabalho 

Características Comportamentais   Disciplina  

Características Comportamentais   Ética Profissional 

Características Comportamentais   Índole Pessoal 

Comprometimento   Cooperação  

Comprometimento   Participação de Atividades 

Comprometimento   Integração  

Motivação   Existencial (Pessoal - do seu ser) 

Motivação   Profissional 

Motivação   Crescimento Pessoal 

Comunicação   Barreiras  

Comunicação   Receptividade  

Comunicação   Ponderação  
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ANEXO V 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

NOME DO SERVIDOR:  

  

 

X DESCRIÇÃO 
 

Relações Humanas – Equipe (colegas de trabalho) 
 

  Conduta agressiva ao relacionar-se 
 

  Bom entrosamento com a equipe 
 

  Retrai-se diante das pessoas 
 

  É apático ao relacionar-se 
 

  
 

Relações Humanas – Chefia 
 

  Corresponde com interesse às atribuições 
 

  Corresponde, porém reclama na execução 
 

  Não corresponde bem às determinações 
 

  Corresponde, contudo sem entusiasmo 
 

  
 

Relações Humanas – Cidadãos 
 

  Mostra-se atencioso com o público 
 

  Mostra-se formal ao atender ao público 
 

  Mostra-se impaciente ao atender 
 

  Mostra-se mal humorado junto ao público 
 

  
 

Satisfação – Reconhecimento Profissional Equipe 
 

  A equipe reclama de seu desempenho 
 

  A equipe elogia o seu desempenho 
 

  A equipe não se manifesta 
 

  A equipe reconhece o seu desempenho 
 

  
 

Satisfação – Reconhecimento Profissional Pessoal 
 

  Demonstra-se consciente de sua tarefa 
 

  É apático no desempenho das tarefas 
 

  Demonstra-se insatisfeito no trabalho 
 

  Demonstra-se satisfeito no trabalho 
 

  
 

Satisfação – Reconhecimento Organizacional 
 

  Direção julga satisfatório seu desempenho 
 

  Direção reconhece suas atividades 
 

  Direção não reconhece suas atividades 
 

  Direção não se manifesta 
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Adaptação – Tarefa 
 

  Apresenta interesse na execução do trabalho 
 

  Possui dificuldades no desenvolvimento 
 

  Está indiferente à execução da tarefa 
 

  Está totalmente inteirado no trabalho 
 

  
 

Adaptação – Cargo 
 

  Está perfeitamente ajustado às funções 
 

  Está razoavelmente inteirado das suas funções 
 

  Está com dificuldades na adaptação 
 

  Está indiferente às funções do cargo 
 

  
 

Adaptação – Ambiente 
 

  Possui dificuldade de se integrar ao ambiente 
 

  Está indiferente ao processo de adaptação 
 

  Possui grande entusiasmo pelo ambiente de trabalho 
 

  Possui interesse, mas não está adaptado 
 

  
 

Assimilação – Teoria 
 

  Tem dificuldades potenciais para assimilar tarefas 
 

  Tem conhecimentos e facilidade de absorver dados 
 

  Tem conhecimentos, mas é resistente ao processo 
 

  Tem capacidade contudo necessita de treinamento 
 

  
 

Assimilação – Prática 
 

  Erros são cometidos, mas empenha-se em aprender 
 

  Tem dificuldades e não se interessa em aprender 
 

  Assimila com facilidade e executa tarefas com perfeição 
 

  É desinteressado e não procura desenvolver novas tarefas 
 

  
 

Assimilação – Novos Conhecimentos 
 

  Participa dos cursos oferecidos e procura aprimorar-se 
 

  Participa parcialmente devido a falta de tempo 
 

  Participa dos cursos oferecidos, mas não se aprimora 
 

  Nunca participa de treinamento por considerá-los fúteis 
 

  
 

Desempenho – Assiduidade e Pontualidade 
 

  Possui um número excessivo de faltas/atrasos não justificados 
 

  Falta/atrasa muito, contudo as faltas/atrasos são justificados 
 

  Comparece com regularidade e exatidão 
 

  Comparece, porém não é pontual 
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Desempenho – Qualidade de serviços 
 

  Comete muitos erros e apresenta desleixo no trabalho 
 

  O resultado de seu trabalho é de ótima qualidade 
 

  Comete erros elementares, necessita de acompanhamento 
 

  Desenvolve seu trabalho indiferente ao resultado obtido 
 

  
 

Desempenho – Morosidade/Rendimento 
 

  Atinge os objetivos com eficiência 
 

  Atinge os resultados, mas é moroso na execução 
 

  Não corresponde aos objetivos esperados 
 

  Procura ser ágil, contudo não atinge o resultado 
 

  
 

Ambiente de Trabalho – Segurança 
 

  É consciente e respeita as normas internas de segurança 
 

  Cumpre as normas apenas sob fiscalização 
 

  Desrespeita as normas de segurança 
 

  Cumpre as normas internas de segurança 
 

   

Ambiente de Trabalho – Zelo com o Patrimônio 
 

  Preserva o Patrimônio com consciência 
 

  Racionaliza o uso do material e do espaço 
 

  Não se preocupa com a utilização do Patrimônio 
 

  É irresponsável na utilização do Patrimônio 
 

  
 

Ambiente de Trabalho – Condições de Trabalho 
 

  Sente-se totalmente seguro para executar tarefas 
 

  Sente-se adaptado ao seu ambiente de trabalho 
 

  Tem dificuldades de se integrar ao ambiente 
 

  Está indiferente ao local em que trabalha 
 

  
 

Características Comportamentais – Disciplina  
 

  Respeita as normas internas, cumpre as regras 
 

  Sabe das regras, mas é indiferente às mesmas 
 

  Já foi advertido, contudo apresentou melhoras 
 

  Já foi advertido, porém não apresentou melhoras 
 

  
 

Características Comportamentais – Ética Profissional 
 

  Não guarda sigilo e desrespeita a integridade alheia 
 

  Respeita a integridade, contudo deixa vazar dados 
 

  Possui respeito e sigilo nas informações 
 

  É confiável nas suas atividades profissionais 
 

  
 

Características Comportamentais – Índole Pessoal 
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  É agradável e discreto na sua maneira de agir 
 

  É indiscreto no seu relacionamento com as pessoas 
 

  É indiferente às regras de bom relacionamento 
 

  É tímido nas suas relações, contudo é agradável 
 

  
 

Comprometimento – Cooperação  
 

  Executa suas tarefas, mas não ajuda a equipe 
 

  Executa suas tarefas e auxilia a equipe 
 

  Ë tão prestativo que atrasa a própria tarefa 
 

  Não é cooperativo e não desenvolve um bom trabalho 
 

  
 

Comprometimento – Participação de Atividades 
 

  Tem disponibilidade e interesse em participar 
 

  É interessado, mas não tem disponibilidade 
 

  Tem disponibilidade, mas não é interessado 
 

  Participa a partir de uma norma pré-estabelecida 
 

  
 

Comprometimento – Integração  
 

  Está totalmente integrado ao ambiente 
 

  Tem dificuldades, mas esforça-se em adaptar 
 

  Está desajustado às funções 
 

  Tem dificuldade e não se esforça em adaptar-se 
 

  
 

Motivação – Existencial (Pessoal – do seu ser) 
 

  Mostra-se desinteressado nas atividades 
 

  É curioso, mas não se empenha em envolver 
 

  É bem humorado e usa o bom censo 
 

  Apresenta-se conformado com tudo 
 

  
 

Motivação – Profissional 
 

  É interessado, necessita de treinamento 
 

  É competente e habilidoso nas atividades 
 

  Mostra-se desmotivado e desinteressado 
 

  Cumpre apenas o que lhe é determinado 
 

  
 

Motivação – Crescimento Pessoal 
 

  Tem projeto de vida e busca realizar-se 
 

  Não tem projeto de vida e acomoda-se fácil 
 

  É curioso e está em busca de crescimento 
 

  Não tem curiosidade, é rotineiro e acomodado 
 

  
 

  

Comunicação – Barreiras  
 

  Tem dificuldades em comunicar-se 
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  Comunica-se com facilidade e naturalidade 
 

  Deturpa as informações que recebe 
 

  Repassa erroneamente as informações que recebe 
 

  
 

Comunicação – Receptividade  
 

  Está aberto e curioso para receber informações 
 

  Entende bem, mas tem dificuldade em transmitir 
 

  É indiferente às informações que recebe 
 

  Se nega a ter conhecimento de informações por julgá-las desnecessárias 
 

  
 

Comunicação – Ponderação  
 

  Compreende bem as informações que recebe 
 

  Entende mal e não se empenha em esclarecer 
 

  Interpreta mal e não se esforça em atendê-las 
 

  Interpreta as informações, mas ignora-as 
 

 

SECRETARIA:_______________________________________________________ 

 

LOTAÇÃO: _________________________________________________________ 

 

 

_____________________________ 

Nome do Supervisor (Avaliador) 

_____________________________ 

Assinatura 

 


