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USO EXCLUSIVO DA CODEPE – TERMO N.º ___________
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Nome:                                                                             Siape: Situação Funcional:

Cargo/Emprego:                                                                                     Câmpus: 

Setor: 

Telefone:                            -        Celular:                            - E-mail:
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Declaro, para os devidos fins, estar ciente da suspensão do meu estágio probatório, nos termos do artigo 20 da lei 8112/90, da
nota  técnica  nº  118/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP  e  do  despacho  da  COLENO/PROGEP  em  resposta  ao  MEMO/IF-
PROGEP/Nº36/201, homologado pelo Pró-reitor de Gestão de Pessoas, em 29/03/2016.

Devido a:
Participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.
(Art.20, § 4º da lei 8.112/90).

Estar em gozo de licença por motivo de doença do/a cônjuge, companheiro ou companheira, dos pais, dos filhos, do padrasto ou
madrasta, enteado ou enteada, ou dependente que vive às expensas do/a servidor/a, por período superior a sessenta dias. (Art.
83 da lei 8.112/90, com redação alterada pela Lei nº 12.269, de 2010).

Estar em gozo de licença por motivo de afastamento do/a cônjuge, companheira ou companheiro que foi deslocado/a para outro
ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo, sem
remuneração. (Art. 84, §1º da lei 8.112/90).

Estar em gozo de licença para atividade política. (Art. 86 da lei 8.112/90).

Encontrar-se afastado/a para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País,
ou fora do país. (Art. 30, I, da lei 12.772 de 28/12/2012), com redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013. Conforme entendimento
da PROGEP, tratando-se de estágio probatório a avaliação especial de desempenho é condição obrigatória para a aquisição da
estabilidade (art. 41, §4.º, da C.F./1988).

  A contar de           /          /               .

Conforme o processo número: Conforme a portaria número: 

A suspensão do estágio probatório cessará quando extintos os motivos que a causaram.

  _________________________, _____ de _________ de _______.                 ___________________________________ 
                                                                                                                                              Assinatura do/a Servidor/a                
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Início da suspensão: ________ /________/____________            Registrado na CODEPE em: ________ /________/____________

Pelo/a servidor/a: (Carimbo e assinatura)

Término da suspensão: ________ /________/____________         Registrado na CODEPE em: ________ /________/____________

Pelo/a servidor/a: (Carimbo e assinatura)

TERMO DE CIÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Autor desconhecido, 04/04/16
HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO – BASE LEGAL
Art. 20.  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: 
I - assiduidade; 
II - disciplina; 
III - capacidade de iniciativa; 
IV - produtividade; 
V- responsabilidade. 
§ 1o  4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. 
§ 2o O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29. 
§ 3o  O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. 
§ 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artes. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. 
§ 5o O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. 

Hipótese 1:

Art. 20.  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 
.....................................
§ 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. 

Hipótese 2:




Seção II 
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 
Art. 83.  Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. 
§ 1o A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44. 
§ 2o A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de doze meses nas seguintes condições: 
I - por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; e 
II - por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração.  
§ 3o O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. 
§ 4o A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, observado o disposto no § 3o, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e II do § 2o. 


Hipótese 3:
Seção III
Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge 
Art. 84.  Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. 
§ 1o A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. 

HIPÓTESE 4
Seção V
Da Licença para Atividade Política
Art. 86.  O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
§ 1o  O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito. 
§ 2o  A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses. 

Hipótese 5:
Seção IV (
Do Afastamento para Participação em Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu no País
Art. 96-A.  O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País. 
§ 1o Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no País, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. 
§ 2o  Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 
§ 3o  Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 
§ 4o Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. 
§ 5o Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no § 4o deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. 
§ 6o Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no § 5o deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. 
§ 7o Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no Exterior, autorizado nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1o a 6o deste artigo. 
___
Assunto: PARECER SOBRE ESTÁGIO PROBATÓRIO – CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL – AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO PAÍS – LEI Nº 12.772, de 2012.
Interessado: CODEPE, através do Pró-reitor de Gestão de Pessoas
Documento: MEMO/IF-PROGEP/N.º 36/2016

DESPACHO
Senhor Pró-reitor:
O parecer desta Coordenadoria sobre o assunto, é no sentido de prorrogar o Estágio Probatório no mesmo período do afastamento. Muito embora a inexistência de orientação específica formal quanto a Carreira do Magistério Federal, tratando-se do estágio probatório, a avaliação especial de desempenho é condição obrigatória para a aquisição da estabilidade (art. 41, § 4.º, da C.F./1988) nessa situação. Essa avaliação, também corresponde ao período do estágio probatório; portanto, os dias de suspensão do estágio probatório, mesmo que o afastamento seja considerado de efetivo exercício, como é o caso do afastamento para pós-graduação stricto sensu, não será computado para fins dessa avaliação e consequente aquisição da estabilidade.
Acrescenta-se que, em contato telefônico com a divisão de legislação do MEC, Coordenação de Legislação de Pessoal e Orientação Técnica – COLEP/MEC, foi-me informado (Elaine) que o afastamento aos servidores em estágio probatório, pertencentes ao Plano de Carreira do Magistério Federal, é inquestionável; posto que a própria legislação o prevê. E que o órgão poderá aplicar a Avaliação de Desempenho quando o servidor retornar do afastamento, tendo em visto que temos (IFSul) autonomia para isto.
Outrossim, o próprio Plano de Carreira do Magistério Federal, Lei n.º 12.772, de 2012, prevê as condições para a avaliação especial de desempenho a saber:
Art. 24.  Além dos fatores previstos no art. 20 da Lei nº 8.112, de 1990, a avaliação especial de desempenho do docente em estágio probatório deverá considerar:
I - adaptação do professor ao trabalho, verificada por meio de avaliação da capacidade e qualidade no desempenho das atribuições do cargo;
II - cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, com estrita observância da ética profissional;
III - análise dos relatórios que documentam as atividades científico-acadêmicas e administrativas programadas no plano de trabalho da unidade de exercício e apresentadas pelo docente, em cada etapa de avaliação;
IV - a assiduidade, a disciplina, o desempenho didático-pedagógico, a capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade;
V - participação no Programa de Recepção de Docentes instituído pela IFE; e
VI - avaliação pelos discentes, conforme normatização própria da IFE.
Art. 25.  A avaliação de desempenho do servidor ocupante de cargo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal em estágio probatório será realizada obedecendo:
I - o conhecimento, por parte do avaliado, do instrumento de avaliação e dos resultados de todos os relatórios emitidos pela Comissão de Avaliação de Desempenho, resguardando-se o direito ao contraditório; e
II - a realização de reuniões de avaliação com a presença de maioria simples dos membros da Comissão de Avaliação de Desempenho.

Assim, muito embora não conste do rol taxativo da análise do art. 20, § 5.º da Lei 8.112, de 1990 (suspensão do estágio probatório), a própria Lei n.º 12.772, de 2012, estabelece as premissas para a avaliação do estágio probatório do servidor ocupante do cargo de magistério de ensino básico, técnico e tecnológico, cujo afastamento afeta a concretização desse estágio no prazo normal estabelecido, ou seja, 03 (três) anos.
É o PARECER.
Em 29 de março de 2016.


	CX1: 
	CX2: 
	CX3: []
	CX4: []
	CX5: []
	CX6: 
	CX7: 
	CX8: 
	CX9: 
	CX10: 
	CX11: 
	CX12: 
	CX13: 
	BT1: Off
	CX21: 
	CX22: 
	CX23: 
	CX24: 
	CX25: 


