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ATOS DO PODER EXECUTIVO

 

DECRETO Nº 023, DE 02 DE MAIO DE 2022 
 

Regulamenta Avaliação de Desempenho para fins de 
avanços funcionais, dos servidores públicos municipais 
de Ouro Verde do Oeste, prevista na Lei nº 716/2015. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais,  
 

D E C R E T A 
 
Art. 1º Este Decreto regulamenta o Sistema de Avaliação de Desempenho 

dos servidores públicos municipais de Ouro Verde do Oeste, para obtenção de direito à 
promoção. 

 
Art. 2º A Avaliação de Desempenho – AVD, dos servidores públicos de 

Ouro Verde do Oeste, observará os seguintes fatores, conforme previsto no art. 25, da 
Lei Municipal nº 716/2015: 

I – responsabilidade com o patrimônio público; 
II – disciplina e interesse no trabalho; 
III – cooperação no trabalho; 
IV – relacionamento humano no trabalho; 
V – iniciativa e criatividade;  
VI – autodesenvolvimento; 
VII – ética profissional, idoneidade moral e responsabilidade;  
VIII – assiduidade e pontualidade;  
IX – produtividade e quantidade do trabalho; 
X – qualidade do trabalho. 
 
Parágrafo único. Para efeitos de avaliação, os requisitos de que tratam os 

incisos do caput deste artigo serão desdobrados nos seguintes fatores: 
 
I – responsabilidade com o patrimônio público: 
a) Utilização de recursos materiais; 
b) Organização e racionalização; 
c) Cuidado com equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; 
d) Zelo pelos recursos e equipamentos utilizados de forma comum. 
 
II – disciplina e interesse no trabalho: 
a) Cumprimento de normas e prazos; 
b) Conhecimento das diretrizes do ambiente de trabalho; 
c) Empenho e dedicação; 
d) Apresentação de resultados. 
 
III – cooperação no trabalho: 
a) Interesse e colaboração com colegas; 
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b) Auxílio nas tarefas e atividades; 
c) Entusiasmo e disposição para realização de tarefas; 
d) Busca de aprimoramento e inovações. 
 
IV – relacionamento humano no trabalho: 
a) Relacionamento interpessoal com colegas; 
b) Relacionamento no atendimento ao público; 
c) Cooperação com as atividades integradas de outros setores; 
d) Cooperação com as atividades afetas ao seu departamento de modo 

geral. 
 
V – iniciativa e criatividade: 
a) Disponibilidade e participação nas atividades da área de trabalho; 
b) Aproveitamento do trabalho e habilidades demonstradas; 
c) Conhecimento do trabalho e aperfeiçoamento; 
d) Desenvolvimento de habilidades dentro das rotinas de trabalho. 
 
VI – autodesenvolvimento: 
a) Constante atualização e aperfeiçoamento; 
b) Participação em eventos, cursos e capacitações para aprimoramento 

profissional; 
c) Capacidade de disseminar e compartilhar conhecimentos no local de 

trabalho; 
d) Desenvolvimento pessoal no relacionamento em equipe. 
 
VII – ética profissional, idoneidade moral e responsabilidade: 
a) Respeito às normas da instituição; 
b) Conduta ética no ambiente de trabalho; 
c) Postura pessoal perante a comunidade atendida; 
d) Responsabilidade com as informações a que tem acesso em razão da 

função. 
 
VIII – assiduidade e pontualidade: 
a) Cumprimento da carga horária, frequência e pontualidade; 
b) Cumprimento de prazos, metas e tarefas preestabelecidas; 
c) Rendimento e atendimento das demandas de rotina; 
d) Exercício satisfatório das atribuições do seu cargo dentro do cronograma 

de serviços do Setor. 
 
IX – produtividade e quantidade do trabalho: 
a) Capacidade de operacionalização; 
b) Desempenho adequado das exigências da função; 
c) Compromisso com as tarefas assumidas; 
d) Desenvoltura e habilidades além das exigidas pela função 

desempenhada. 
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X – qualidade do trabalho: 
a) Agilidade nas atividades e busca por aperfeiçoamento; 
b) Entendimento amplo das rotinas do setor em que atua; 
c) Planejamento na execução das atividades; 
d) Compreensão do trabalho e desenvolvimento de suas aptidões. 
 
Art. 3º Os fatores de que trata o parágrafo único do artigo anterior serão 

avaliados através de instrumento específico de avaliação, que constitui o Anexo I deste 
Decreto. 

§ 1º As chefias das áreas de lotação do servidor deverão responsabilizar-
se, juntamente com a comissão avaliadora, pelo cumprimento dos prazos estabelecidos 
nos instrumentos de avaliação. 

 
§ 2º O não cumprimento dos prazos e das disposições deste Decreto 

poderá acarretar responsabilidade administrativa ao infrator, nos termos dispostos na 
legislação vigente. 

 
Art. 4º A comissão de avaliação será composta por servidores efetivos e 

uma (01) chefia imediata, da seguinte forma: 
I – nas unidades em que estiverem lotados até seis servidores, a comissão 

será formada por dois membros, sendo o chefe imediato e um servidor de carreira; 
II – nas unidades cujo número de servidores lotados seja superior a seis, a 

avaliação será feita pelo chefe imediato e por mais dois servidores de carreira. 
 
Art. 5º Fica estabelecida a pontuação máxima de 100 (cem) pontos para 

cada instrumento de avaliação, distribuídos nos requisitos e fatores previstos nos incisos 
do artigo 2º, deste Decreto. 

 
Parágrafo único. É condição para concessão de promoção a obtenção 

pelo servidor de, no mínimo, 70 (setenta) pontos na média aritmética de suas avaliações 
de desempenho. 

 
Art. 6º Da pontuação total obtida pelo servidor serão descontados pontos 

proporcionais ao número de faltas e atrasos não justificados e/ou abonados, desde que 
tais ocorrências tenham sido registradas no sistema de controle de ponto e frequência e 
sejam referentes ao período alvo daquela avaliação, obedecendo as seguintes normas: 

I – se houver apenas uma ocorrência de meia falta, será descontado o 
equivalente a meio ponto; 

II – cada duas ocorrências de meia falta equivalem a uma falta; 
III – um dia de falta corresponde a um ponto inteiro; 
IV – a falta ao plantão de 12 (doze) horas equivale a duas faltas. 
 
Parágrafo único. O servidor que tiver mais de 15 (quinze) dias de faltas 

intercaladas por motivos médicos no período da avaliação será encaminhado para 
exame médico por médicos do Município.  
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Art. 7º O cumprimento das avaliações periódicas serão de 
responsabilidade da chefia imediata, ou, quando for o caso, do responsável direto pelo 
setor, que deverá convocar os servidores do setor a participarem do processo, podendo 
o fazer por escrito em caso de recusa. 

 
§ 1º O servidor que se recusar a participar do processo de avaliação de 

desempenho do setor deverá apresentar justificativa por escrito, sob pena de 
insubordinação. 

 
§ 2º Nos casos em que o servidor avaliado tenha atuado sob mais de uma 

subordinação no período de avaliação esta será de responsabilidade da chefia a que o 
mesmo esteve subordinado por maior período de tempo, prevalecendo, em caso de 
igualdade, a última. 

 
§ 3º As avaliações serão analisadas pela comissão e apresentadas ao 

servidor, esclarecendo com o mesmo os aspectos significativos ocorridos no período e 
que contribuíram para o resultado atingido. 

 
§ 4º Os instrumentos de avaliação deverão ser assinados e datados pelos 

avaliadores e pelo servidor. 
 
§ 5º Na hipótese de o servidor discordar da avaliação realizada, poderá 

expor suas razões por escrito encaminhando diretamente à Comissão Avaliadora. 
 
§ 6º As avaliações que não alcançarem 65 pontos deverão ser justificadas 

por escrito pela Chefia imediata para conhecimento do servidor e da Comissão. 
 
Art. 8º O servidor que obtiver pontuação inferior a 70 (setenta) pontos em 

qualquer de suas avaliações ou na hipótese do §6º do artigo anterior, receberá 
acompanhamento funcional, que se iniciará imediatamente após a avaliação. 

 
§ 1º O acompanhamento funcional será realizado por técnico a ser indicado 

pela Secretaria em que estiver lotado o servidor, devendo tal indicação ser anexada 
juntamente à avaliação do servidor.  

 
§ 2º O acompanhamento funcional poderá envolver as chefias e a análise 

do local de trabalho, bem como ser subsidiado de estudos e informações que se façam 
necessárias. 

 
§ 3º A análise técnica dos dados levantados no acompanhamento funcional 

poderá indicar a necessidade de qualificação/capacitação, mudança de local de trabalho 
e relotação do servidor, visando a um melhor desenvolvimento funcional. 

 
Art. 9º Compete às chefias e ao responsável direto acompanhar e 

promover a qualificação do servidor nas atividades do respectivo cargo, bem como 
informá-lo sobre as finalidades do órgão em que estiver em exercício. 
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Parágrafo único. O servidor deverá participar dos cursos específicos 

referentes às atividades do cargo para o qual foi nomeado e daqueles de 
desenvolvimento geral sobre a função pública, compatíveis com a sua área de trabalho, 
se indicado pela chefia ou pelo órgão de controle e acompanhamento do estágio 
probatório, desde que tal participação esteja de acordo com a necessária qualidade dos 
serviços. 

 
Art. 10. Compete ao Departamento de Recursos Humanos: 
I – emitir instrumentos de avaliação para cada servidor, remetendo-os às 

áreas de lotação; 
II – receber e conferir os instrumentos de avaliação devidamente 

preenchidos, com acompanhamento de equipe de trabalho designada para esta 
finalidade; 

III – encaminhar para os técnicos e chefias as situações de 
acompanhamento funcional; 

IV – manter banco de dados para controle das situações dos servidores 
avaliados; 

V – realizar todos os procedimentos necessários para desencadear o 
processo de exoneração, quando o servidor apresentar avalições negativas de forma 
reiterada; 

VI – realizar atividades pertinentes sobre o assunto avaliação de 
desempenho. 

 
Art. 11. Nos casos em que o servidor exonerado recorrer da decisão, o 

Departamento de Recursos Humanos remeterá à Secretaria de Administração a 
documentação necessária para abertura de processo administrativo, compreendendo 
instrumentos de avaliação, relatório de acompanhamento funcional, ficha funcional e 
outros. 

 
Art. 12. Na defesa, o servidor poderá requerer diligências, produzir prova 

documental e arrolar até, no máximo, 03 (três) testemunhas. 
 
Art. 13. O processo administrativo de exoneração nas situações 

estabelecidas no artigo 10, inciso V, deste Decreto obedecerá às seguintes normas: 
I – a juntada de documentos será feita pela ordem cronológica; 
II – a cópia da ficha funcional do servidor deverá integrar o processo; 
III – juntar-se-à ao processo o mandato que, revestido das formalidades 

legais, permitirá a intervenção de procurador do servidor. 
 
Art. 14. Os documentos, como citação pessoal, intimações e notificações, 

serão apresentados em duas vias ao destinatário, para que, retendo uma delas, passe 
recibo devidamente datado da outra. 

 
Art. 15. Caso o servidor se recuse a receber a intimação, deverá o fato ser 

certificado, à vista de, no mínimo, duas testemunhas. 
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§ 1º Estando o servidor ausente do Município, se conhecido seu endereço, 

será intimado via postal, em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante de 
registro e o aviso de recebimento. 

 
§ 2º Poderá o servidor ser, intimado, notificado ou comunicado por mídia 

digital (e-mail, celular, aplicativo de mensagens instantâneas, e similares) que permita 
certificar o recebimento de mensagens, desde que emitidas via equipamento do 
Município. 

 
§ 3º Quando o servidor estiver em lugar incerto e não sabido, será 

notificado mediante edital publicado no Órgão Oficial do Município, com prazo de 10 
(dez) dias para apresentação da defesa, juntando-se o comprovante ao processo. 

 
§ 4º Feita a intimação, se o servidor não comparecer para apresentar sua 

defesa, o processo prosseguirá à sua revelia, comunicando o fato à Secretaria de 
Administração, a qual deverá designar defensor dativo, o mesmo ocorrendo nos casos 
dos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo. 

 
Art. 16. Sempre que forem indicadas testemunhas, a Comissão deverá: 
I – prosseguir nos demais termos do processo, caso as testemunhas de 

defesa não sejam encontradas e o servidor, dentro de três dias úteis, não indicar outras 
em substituição; 

II – seguir preferencialmente a seguinte ordem: primeiro ouvir as chefias 
avaliadoras e as testemunhas apresentadas por elas; em seguida, as indicadas pelo 
técnico acompanhante, quando houver e, por último, as arroladas pelo servidor para a 
tomada de depoimento das testemunhas; 

III – qualificar devidamente a testemunha antes de colher o depoimento, 
solicitando que a mesma declare: nome, idade, estado civil, profissão, endereço, se é 
parente do servidor ou se possui algum tipo de relacionamento com o mesmo; 

IV – inquirir uma testemunha sem a presença das demais, salvo em 
situações em que seja necessária a acareação; 

V – dar acesso para que o servidor possa acompanhar o seu processo 
pessoalmente ou através de seu procurador, requerendo medidas que julgar 
convenientes; 

VI – acatar que a testemunha se exima de depor, somente nos casos 
previstos na lei penal; 

VII – requisitar os servidores municipais arrolados como testemunha aos 
respectivos chefes, devendo os servidores de outros órgãos, seja federais, estaduais e 
militares, ser notificados por intermédio de ofício remetido para as repartições ou 
unidades a que pertencerem;  

VIII – lavrar em termos os depoimentos das testemunhas, os quais deverão 
ser assinados pelos presentes e juntados ao processo administrativo. 

 
Art. 17. O parecer emitido pela comissão designada para conduzir 

processo administrativo, será julgado pelo Secretário Municipal de Administração, no 
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prazo de dez dias, sendo o processo administrativo encaminhado posteriormente ao 
Departamento de Recursos Humanos, para execução dos atos decorrentes. 

 
Art. 18. As avaliações periódicas de desempenho deverão ocorrer 

anualmente, preferencialmente no mês de novembro de cada ano, devendo ser realizada 
média aritmética para os casos em que as progressões sejam delimitadas em lei com 
período superior a 12 meses. 

 
Art. 19. As avaliações referentes à pedidos ou períodos pendentes, 

anteriores à publicação deste Decreto, serão realizadas até 30 de junho de 2022. 
 
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 

OESTE, Estado do Paraná, em 02 de maio de 2022. 
 
 
 

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS 
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR 
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ANEXO I 
AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

SERVIDOR AVALIADO: 
LOTAÇÃO: CARGO: 
DATA DO INÍCIO DO EXERCÍCIO: _____/_____/__________ 
PERÍODO DE AVALIAÇÃO: _____/_____/__________ A _____/_____/__________ 
DATA DE AVALIAÇÃO: _____/_____/__________ 
 

INSTRUÇÕES:  
1. A avaliação deve ser realizada por no mínimo 02 (dois) servidores efetivos e com a 

participação do superior imediato, conforme art. 4º deste Decreto; 
2. Para isto, avalie o servidor no cargo atual. Assinale os itens conforme o julgamento sobre 

o desempenho do servidor. A avaliação deve basear-se em fatos reais da vida profissional 
do servidor e não em impressões pessoais; 

3. Para cada nível de conceito escolhido, assinalar uma das letras: A, B, C e D, que 
representam: 

A) 1 (um) ponto C) 3 (três) pontos 
B) 2 (dois) pontos D) 4 (quatro) pontos 

4. O avaliador deverá encaminhar a avaliação devidamente preenchida ao Dep. de Recursos 
Humanos, no prazo de 15 dias, a contar do dia: _____/_____/__________; 

5. Caso o servidor não concorde com a avaliação, deverá se pronunciar no campo específico 
do formulário, para que esta seja reapreciada em conjunto com a Comissão de Avaliação 
de Desempenho – CAD; 

6. O avaliado tem 5 dias após a ciência nesta avaliação para requerer revisão junto ao 
Departamento de Recursos Humanos; 

 

1 – RESPONSABILIDADE COM O PATRIMÔNIO PÚBLICO:  
Avalie o cuidado que o servidor tem com a manutenção dos equipamentos e materiais sob sua 
guarda. 
 
A- (  ) É descuidado(a), provocando quebras e estragos nos equipamentos e materiais 
utilizados.  
B- (   ) Nem sempre os cuidados no uso dos equipamentos satisfazem à necessidade. 
C- (   ) Demonstra cuidados na preservação e manutenção dos equipamentos e materiais. 
D- (   ) É cuidadoso e organizado no uso dos equipamentos e materiais, o que resulta em 
durabilidade e economia. 
 
2 – DISCIPLINA E INTERESSE NO TRABALHO: 
Todo servidor deve conhecer regulamentos e normas. O desconhecimento destes ocasiona 
prejuízo ao trabalho. Assim, avalie o cumprimento das normas e regulamentos e a 
responsabilidade na execução dos trabalhos. 
 
A- (   ) Raramente cumpre as normas e prazos, necessitando de supervisão constante. 
B- (   ) Nem sempre demonstra por meio das atividades que lhe compete, conhecer os 
regulamentos e normas. Atende aos prazos previstos e não necessita de muita supervisão. 
C- (   ) Conhece os regulamentos e normas, empregando-as na execução de suas atividades. 
Atende aos prazos previstos e não necessita de supervisão. 
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D- (   ) Possui conhecimentos sobre regulamentos e normas, usando-as criativamente no 
desenvolvimento das suas atividades. Conclui o trabalho no prazo previsto, sem necessidade 
de supervisão. 
 
3 – COOPERAÇÃO NO TRABALHO: 
Avalie o grau de interesse e cooperação efetiva no trabalho e com a equipe: 
 
A- (   ) Não se interessa pelo trabalho e nem coopera com os colegas. 
B- (   ) Eventualmente demonstra algum interesse e nem sempre coopera com os colegas. 
Espera por ser solicitado. 
C- (   ) Demonstra interesse e cooperação no trabalho.  
D- (   ) É interessado pelo trabalho, buscando sempre o aprimoramento e inovações. Suas 
ações antecedem a solicitação de cooperação. 
 
4 – RELACIONAMENTO HUMANO NO TRABALHO: 
Avalie quanto ao relacionamento com os colegas e trabalho e com a comunidade em geral na 
prestação de serviços: 
 
A- (   ) Mantém relacionamento conflitante ou desrespeitoso. Demonstra pouca consideração 
pelas pessoas com as quais trabalha e com o público em geral. 
B- (   ) Tem limitações pessoais no tratamento com a comunidade em geral. É necessário 
recomendar-lhe mais cuidado neste sentido. 
C- (   ) Mantém relacionamento sincero, demonstrando reconhecimento profissional e pessoal. 
D- (   ) Mantém o relacionamento funcional como elemento positivo para realização de suas 
atividades. Valoriza as pessoas, tanto no sentido pessoal como profissional. 
 
5 – INICIATIVA E CRIATIVIDADE: 
Avalie a capacidade de criação, apresentação de sugestões e decisões em diferentes 
situações: 
 
A- (   ) Não demonstra iniciativa, nem apresenta sugestões frente a determinadas situações. 
B- (   ) Demonstra alguma habilidade em inovar ou decidir, necessitando, todavia, assegurar-
se com opinião de outros profissionais.  
C- (   ) Apresenta ideias que contribuem com os objetivos do serviço e procura resolver 
problemas que surgem. 
D- (   ) Está sempre à frente de diferentes situações. Toma decisões e resolve problemas 
naturalmente. 
 
6 – AUTODESENVOLVIMENTO: 
Avalie seu grau de esforço na aquisição de novos conhecimentos para aperfeiçoar-se mais no 
trabalho e crescer profissionalmente. 
 
A- (   ) Não se preocupa em rever ou atualizar os conhecimentos que já possui. 
B- (   ) Concorda em participar de eventos de atualização e capacitação somente se 
convocado. 
C- (   ) Interessa-se em participar de eventos relacionados a sua atividade profissional, 
colaborando para que isso se efetive. 
D- (   ) Busca constantemente manter-se atualizado nos assuntos de sua área e função, 
valorizando também seu crescimento como pessoa, transferindo estes conhecimentos para 
um trabalho de qualidade. 
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7 – ÉTICA PROFISSIONAL, IDONEIDADE MORAL E RESPONSABILIDADE: 
Avalie quanto à ética profissional, considerando o respeito à hierarquia instituição, sua postura 
no ambiente de trabalho, apresentação, utilização de vestuário adequado e higiene pessoal. 
 
A- (   ) Não atende aos preceitos e padrões ético-profissionais. 
B- (   ) Atende precariamente os requisitos ético-profissionais junto à comunidade. 
C- (   ) Atende parcialmente aos preceitos e padrões ético-profissionais. Sabe guardar os 
padrões ético-profissionais e sigilo  
D- (   ) Atende ao esperado, guardando os padrões ético-profissionais, ampliando sempre a 
confiança na maneira de agir, com discrição, sigilo, justiça e indiscriminação. 
 
8 – ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE: 
Avalie o servidor quanto ao cumprimento da jornada de trabalho, bem como a pontualidade no 
desempenho de suas funções: 
 
A- (   ) Mantém frequência irregular e constantemente chega atrasado(a), inclusive se 
ausentando em horário de expediente e/ou excede a 01 (um) dia de falta injustificada e/ou 04 
(quatro) dias de atestado médico no semestre. 
B- (   ) Falta ou chega atrasado algumas vezes e raramente se ausenta de seu local de trabalho 
e/ou tem até 01 (um) dia de falta injustificada e/ou 03 (três) dias de atestado médico no 
semestre. 
C- (   ) Sua frequência é regular e/ou tem até 02 (dois) dias de atestado médico no semestre. 
D- (   ) Não tem registros de faltas e nem atrasos. 
 
9 – PRODUTIVIDADE E QUANTIDADE DO TRABALHO: 
Avalie quanto ao volume (quantidade) de serviços executados no desempenho de suas tarefas 
diárias. 
 
A- (   ) Realiza seu trabalho apenas quando solicitado, não atendendo aos requisitos básicos.  
B- (   ) No desempenho de suas atividades atende parcialmente aos requisitos de suas tarefas. 
C- (   ) Realiza suas tarefas com esforço, mostrando disponibilidade de trabalho. 
D- (   ) Realiza suas atividades além do esperado, mostrando capacidade e eficiência no 
desempenho de suas atividades . 
 
10 – QUALIDADE DO TRABALHO:  
Avalie quanto ao domínio e aplicabilidade das tarefas relacionadas às funções do servidor: 
 
A- (   ) Não domina a proposta de trabalho adotada pelo Departamento, no nível teórico e 
prático e não busca melhorar sua prática. 
B- (   ) Tem dificuldade em compreender as atividades a serem desempenhadas em nível 
teórico e prático, porém busca superar esta dificuldade. 
C- (   ) Compreende teoricamente a proposta de trabalho adotada pelo Departamento, porém 
tem dificuldade em planejar, executar suas atividades. 
D- (   ) Compreende bem a proposta de trabalho adotada pela Administração Municipal,  
planejando, executando, avaliando e desenvolvendo um trabalho de excelente qualidade. 
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TOTAL DE PONTOS Responsabilidade com o Patrimônio Público  
TOTAL DE PONTOS Disciplina e Interesse no Trabalho  
TOTAL DE PONTOS Cooperação no Trabalho  
TOTAL DE PONTOS Relacionamento Humano no Trabalho  
TOTAL DE PONTOS Iniciativa e Criatividade  
TOTAL DE PONTOS Autodesenvolvimento  
TOTAL DE PONTOS Ética Profissional, Idoneidade Moral e Responsabilidade  
TOTAL DE PONTOS Assiduidade e Pontualidade  
TOTAL DE PONTOS Produtividade e Quantidade do Trabalho  
TOTAL DE PONTOS Qualidade do Trabalho  
TOTAL DE PONTOS  
NOTA GLOBAL DE DESEMPENHO (NGD) (Total de Pontos X 2,5)  

 
NÍVEIS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

NGD CRITÉRIOS 
00–25 pontos O desempenho do servidor está muito abaixo no nível desejado para o cargo. 

26–45 pontos O desempenho do servidor não atende as necessidades exigidas para o 
cargo. 

46–70 pontos O desempenho do servidor atende aos requisitos do cargo, embora seja 
desejável sua melhor adequação e aprimoramento. 

71–80 pontos O desempenho do servidor atende satisfatoriamente aos requisitos do cargo. 

81–100 pontos O desempenho do servidor atende as exigências do cargo e sugere a 
existência de qualidades essenciais. 

 
AVALIAÇÃO - RESULTADO DO DESENVOLVIMENTO 

CONCLUSÃO 
PARECER DA CHEFIA: 

 
APROVADO (   )               NÃO APROVADO (   ) 

(≥ 70 pontos)                          (≤ 70 pontos) 

Autenticação 
 
 _____/_____/_____                 _______________________       _______________________  
               Data                                        Chefe imediato                                   Avaliado 
 
 
             _____________________________          ______________________________        
                                   Avaliador 1                                                      Avaliador 2 
 
HOMOLOGAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE: 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2022

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, da 
Prefeitura do Municipio de Ouro Verde do Oeste, convoca 
as pessoas adiante nominadas e aprovadas para ocupar 
o Cargo Público, conquistados através do CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001/2020. O convocado têm o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da publicação para ocupar o 
respectivo cargo, devendo para tanto cumprir os requisitos 
constantes no item 3, apresentar CTPS (Carteira de 
Trabalho e Previdência Social), apresentar documentação 
descrita no ANEXO I deste edital, e ainda prestar exame 
pré-admissional em local previamente determinado pela 
Administração, conforme o item 13.3, do Edital nº 01/2020, 
de 07 de abril de 2020. Sendo que o não cumprimento 
dos requisitos acima e o não comparecimento no prazo 
estipulado perderá os direitos decorrentes de sua aprovação 
no Concurso Público.

Cargo público: Veterinário
Classificação Nome Nota 
1º Brenda Pickler 76,00

Cargo público: Operador de Rolo Compactador
Classificação Nome Nota 
2º Rafael Junior Alves 83,20
Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em 02 de maio 

de 2022.
LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS

Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

ANEXO I
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS E ORIGINAIS):

1) Documento oficial de identidade e 
CPF;

2) Carteira de Trabalho e comprovante 
de inscrição no PIS/PASEP

3) Certidão de Nascimento ou 
Casamento.

4) Certidão de nascimento filhos 
(menores de 14 anos);

5) Comprovante de residência (conta 
de energia, água ou telefone);

6) Carteira Nacional de Habilitação 
(obrigatório para os cargos de Motorista).

7) Certificado de Reservista;
8) Estar quite com as obrigações 

eleitorais mediante comprovação, título de eleitor e 
comprovante de votação na última eleição;

9) Não estar condenado por sentença 
criminal transitada em julgado e não cumprida, 
atestada por certidão negativa de antecedentes 
criminais, expedida pelos cartórios criminais da 
Comarca, onde reside o candidato; 

10)  Não ter sido demitido por justa 
causa do serviço público, atestado por declaração 
assinada pelo candidato (reconhecida em cartório);

11)  Não estar aposentado em 

decorrência de cargo, função ou emprego público 
de acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e 
parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, 
alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20, 
atestado por declaração assinada pelo candidato 
(reconhecida em cartório);

12)  Não estar em exercício de cargo 
público, de acordo com o previsto no inciso XVI e 
XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado 
pelas emendas Constitucionais nº 19 e 20, 
atestado por declaração assinada pelo candidato 
(reconhecida em cartório);

13) Escolaridade e habilitação legal 
para o exercício do cargo pretendido (diploma e 
histórico);

14)  Relação dos bens que possui, com 
os valores, assinada pelo candidato (reconhecida 
em cartório), ou declaração completa de IRRF do 
último ano;

15) 2 Fotos – 3x4 (recente);
16) Carteira de Vacinação;
17) Conta Banco do Brasil; (podendo 

realizar a abertura após tomar posse).
18) - EXAME MÉDICO: será 

agendado após conferência da documentação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – REF. PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 022/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE 
DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, considerando a ata de adjudicação (fls. 0338-0368) 
do Pregão Eletrônico nº 022/2022; considerando, que se-
gundo o parecer da Assessoria Jurídica (fls. 0381-0382) o 
processo tramitou e seguiu os ditames da legislação perti-
nente, HOMOLOGO o resultado da licitação na modalidade 
de Pregão Eletrônico n° 022/2022, cujo objeto é o registro 
de preços, pelo período de 12 meses, para futura e even-
tual aquisição de gêneros alimentícios, copos descartáveis, 
botijão térmico, kit alimentação e kit manicure para bebê, 
chupeta, bico para mamadeira e pente de plástico., ADJU-
DICANDO em favor das empresas: MASCARELLO E SAN-
TOS LTDA (41339637000194) com os lotes: 8 e 9 no valor 
total de R$9.417,50 (nove mil e quatrocentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos). REAL RC INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA (27236708000100) com os lotes: 1, 7, 11, 12 
e 16 no valor total de R$525,20 (quinhentos e vinte e cinco 
reais e vinte centavos). ODALAN TRANSPORTES E DIS-
TRIBUIDORA LTDA (13758224000109) com os lotes: 3, 4, 
5, 6, 13, 14, 15, 17 e 18 no valor total de R$68.681,86 (ses-
senta e oito mil e seiscentos e oitenta e um reais e oitenta 
e seis centavos). E PEREIRA DE ASSIS DISTRIBUIDORA 
(27029615000105) com os lotes: 2 e 10 no valor total de 
R$2.597,50 (dois mil e quinhentos e noventa e sete reais e 
cinquenta centavos)., regularmente classificadas e habilita-
das no Pregão Eletrônico nº 022/2022.

Ciência aos interessados, observadas as 
prescrições legais pertinentes.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 02 de 
maio de 2022. 

LUCIAN ALUISIO DIERINGS
PREFEITO
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO N° 
027/2022 – MODALIDADE ELETRÔNICO

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do 
Paraná, torna público que estará realizando a abertura do 
certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, 
objetivando o Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de Kits de Uniformes Escolares para os alunos da 
Rede Municipal de ensino, através da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esportes. O valor máximo total do 
objeto para contratação é de R$ 355.834,40 (trezentos e 
cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais 
e quarenta centavos). Abertura, avaliação das propostas e 
disputa, no dia 17 de maio de 2022, a partir das 08h31min 
na plataforma da “bll.org.br”. 

- O edital completo encontra-se disponível no site https://
www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao/ ou por meio do 
site https://www.bll.org.br. Maiores informações pelo telefo-
ne (45) 3251-8000, ramais 8074, 8079 e 8080.

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE 
DO OESTE, Estado do Paraná, em atendimento ao §4º do 
Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000, combinado com 
o §1º do Art. 16 da Instrução Normativa nº 04/2006 do Tri-
bunal de Contas,

TORNA PÚBLICO que comparecerá perante a Co-
missão de Finanças e Fiscalização para realização de Au-
diência Pública no dia 23 de maio de 2022, às 19h30min, 
nas dependências da Câmara Municipal, para demonstra-
ção e avaliação do cumprimento das metas fiscais, acom-
panhadas dos esclarecimentos necessários, relativas ao 
Primeiro Quadrimestre de 2022.

Também será realizada a avaliação do cumprimen-

to das metas estabelecidas para o atendimento à criança 
e ao adolescente pela Secretaria de Assistência Social e 
avaliação do cumprimento das metas fiscais da Secretaria 
de Saúde.

Atendendo princípios da administração pública, 
consagrados em textos legais, fazemos chamamento públi-
co para assistir à audiência na Comissão, consoante §4º do 
Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal).

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍ-
PIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 
02 de maio de 2022.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

'
Lucian Aluísio Dierings Diogo Franco de Souza

Prefeito Municipal Secretário de Administração

E-mail: documentacao@ouroverdedooeste.pr.gov.br
Certificação Digital ICP-BRASIL

A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir 
a validade de um Certificação Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura Legal Brasileira para 
Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza 
estas condições. Sendo assim, são considerados legalmente validos, no âmbito nacional, 
apenas os certificados emitidos por autoridades credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o 
uso de Certificados Digitais é possível anexar assinaturas digitais em arquivos digitais e 
assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 
11.419.
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