
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

Deliberação do Conselho Curador FESF-SUS, n.º 77, da reunião ordinária de 

n° 42 de 25 de março de 2013.  

 

Substitui a Deliberação nº 25, a qual 

institui avaliação do empregado da 

FESF, durante os primeiros 60 

(sessenta) dias da relação de emprego.  

 

O Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família da Bahia, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III do art. 9.° do Estatuto, 

estabelece a possibilidade de avaliação do desempenho dos empregados da 

FESF, durante os primeiros 60 (sessenta) dias da relação de emprego, 

contados a partir da assinatura da CTPS, o que ocorrerá nos seguintes termos:  

 

REGULAMENTO SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 60 (NOVENTA) 

DIAS. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.º - Durante os primeiros 60 (sessenta) dias do contrato individual de 

emprego, os empregados da FESF terão avaliado o respectivo desempenho 

funcional, especialmente.  

 

Parágrafo primeiro. A avaliação de que fala o caput do dispositivo será 

pautada pela idéia de desenvolvimento do empregado e qualificação do 

trabalho, integrando processo contínuo de análise de desempenho, quanto ao 

exercício das respectivas funções.  

Parágrafo segundo. A avaliação de que trata o caput do dispositivo ocorrerá 

em duas etapas distintas, uma a cada 30 (trinta) dias, cada qual, com 



 

graduação própria, que, somadas, serão divididas por 02 (dois), para obtenção 

de média geral, que não poderá ser inferior a 07 (sete).  

Parágrafo terceiro. A avaliação de desempenho ocorrerá com base em 

critérios previamente estabelecidos e publicados pela FESF.  

 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS E DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 2.º - Os critérios da avaliação de desempenho durante os primeiros 60 

(sessenta) dias de trabalho serão os seguintes:  

I - disciplina;  

II - produtividade;  

III - responsabilidade com os processos de trabalho;  

IV- assiduidade.  

 

Art. 3.º - Cada um dos critérios apresentados no artigo precedente será 

composto por 04 (quatro) fatores de avaliação, nos termos dos quadros 

constantes do Anexo I.  

 

Parágrafo primeiro. Os critérios “disciplina”, “produtividade” e 

“responsabilidade com os processos de trabalho” receberão pontuação 

positiva, cada qual deles, alcançando, no máximo, 04 (quatro) pontos, de modo 

que a soma de todos atingirá, no máximo, 12 (doze) pontos.  

 

Parágrafo segundo. O critério “assiduidade” receberá pontuação negativa, 

verificando-se da seguinte forma:  

I - faltas injustificadas – menos 01 (um) ponto, por falta;  

II - atrasos ou saídas antecipadas injustificadas – menos 0,25 (zero vírgula 

vinte e cinco) pontos, por evento;  

III - ausência injustificada em processo de educação permanente – menos 0,25 

(zero vírgula vinte e cinco) pontos, por falta.  

 

 



 

Art. 4.º - Diante de cada critério de avaliação, escala de pontuação 

demonstrará se o empregado atende, ou não, a suas responsabilidades e 

desempenho esperado.  

 

Parágrafo primeiro. Se obtiver nota entre 07 (sete) e 12 (doze), como média 

final das 02 (duas) avaliações do período, o empregado será considerado 

“atendente” das respectivas responsabilidades e desempenho.  

 

Parágrafo segundo. Se obtiver nota inferior a 07 (sete), como média final das 

02 (duas) avaliações do período, o empregado será considerado como “não 

atendente” das respectivas responsabilidades e desempenho.  

 

Parágrafo terceiro. Também será considerado “não atendente”, o empregado 

que, durante os 60 (sessenta) dias iniciais da relação de emprego, contar com 

03 (três) ou mais faltas injustificadas.  

 

Parágrafo quarto. O preenchimento do formulário de avaliação deverá ser 

feito na presença do empregado avaliado, devendo o avaliador: I - apresentar 

observações e questões contextuais consideradas na avaliação; II - registrar 

considerações, justificativas e questionamentos do avaliado; III - identificar e 

analisar aspectos positivos e negativos do local de trabalho do avaliado.  

 

CAPÍTULO III 

DO REGISTRO DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 5.º - A avaliação do empregado será registrada em formulário próprio, 

constante no Anexo I, a ser preenchido por integrante da Comissão de 

Avaliação e Acompanhamento do Município, designado de modo compartilhado 

pela FESF-SUS e pelo Município ou, no caso de empregados lotados na sede 

da FESF, pela chefia imediata de sua respectiva Unidade de Produção.  

 

 

 



 

Parágrafo único. No caso dos trabalhadores que atingirem a pontuação 

mínima necessária para aprovação, as informações constantes no formulário, a 

que se refere 

o caput, também servirão como um dos componentes da Avaliação de 

Desenvolvimento Funcional prevista no Plano de Emprego, Carreira e Salários 

da Fundação.  

 

Art. 6.º - O formulário de avaliação de que trata o dispositivo anterior deverá 

ser encaminhado, via on-line, para a  Diretoria de Gestão Interna (DGI)/Núcleo 

de Gestão de Pessoal (NUGEP) no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a quem 

caberá decidir sobre avaliação do empregado.  

 

Art. 7.º - Até 05 (cinco) dias após a efetiva avaliação deverá ser enviada para a 

Fundação, para fins de arquivamento, a versão impressa do formulário de 

avaliação, devidamente preenchida e assinada por avaliador e avaliado.  

 

Art. 8.º - A DGI/NUGEP – receberá os resultados dos formulários preenchidos 

via internet e procederá aos encaminhamentos de sua competência.  

 

Parágrafo único. São encaminhamentos da competência da DGI/NUGEP, 

dentre outros:  

I - Consolidação das informações recebidas através do preenchimento dos 

formulários;  

II – Organização de banco de dados para registro, estudo e pesquisas, que 

subsidiem ações e programas da FESF, para modificação de normas e 

proposição de atividades e programas de qualificação da gestão do trabalho e 

de educação permanente, entre outros;  

III – Publicização de informações referentes à avaliação de desempenho 

funcional;  

IV – Encaminhamentos cabíveis aos empregados com avaliação final 

considerada “não atendente”.  

 

 



 

CAPÍTULO IV 

DO RECURSO 

 

Art. 9.º - Até 05 (cinco) dias da efetiva avaliação, o empregado poderá recorrer 

da nota alcançada, o que se dará por manifestação individual, protocolada 

junto à Diretoria Executiva, com prévia comprovação das alegações.  

 

Art. 10 – Compete à Diretoria Executiva analisar e decidir acerca do recurso no 

prazo de, até, 10 (dez) dias.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11 - Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação.  

 

 

Salvador/BA, 25 de março de 2013.  

 

 

___________________________________  

Fabiano Ribeiro dos Santos  

Presidente do Conselho Curador da Fundação 

 

 

 ___________________________________  

Carlos Alberto Trindade 

 Diretor Geral da Fundação 


