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Atos da Presidência  
 

   
                                                                       

    
 
 

PORTARIA Nº 350, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011. 
 

 
Dispõe sobre a regulamentação do Estágio 
Probatório para servidores que ingressaram por 
meio de Concurso Público, no âmbito do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN.  
 

 
A PRESIDENTE SUBSTITUTA DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN , de acordo com a Portaria nº 348, 
publicada no Diário Oficial da União, de 04 de outubro de 2011 e no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no disposto no Art. 41 § 1º, Inciso III e § 4º da Constituição 
Federal, no Art. 21, Inciso V, do Decreto nº. 6.844 de 09 de maio de 2009, no Art. 20 da Lei 
nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, nos termos do Parecer AGU-MC nº 1/2004, de 22 de 
abril de 2004, da Advocacia Geral da União, in DOU de 16 de julho de 2004, 
concomitantemente com o Ofício-Circular nº 16, de 23 de julho de 2004 da Secretaria de 
Recursos Humanos, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e considerando a 
necessidade de se estabelecer critérios objetivos para aferição do desempenho do servidor 
público em estágio probatório, resolve: 

Art. 1º Estabelecer normas, critérios e procedimentos para a avaliação de 
desempenho dos servidores nomeados para cargo efetivo do Quadro de Pessoal do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, submetidos a estágio probatório. 

Parágrafo único. A avaliação durante o Estágio Probatório deve funcionar como 
ferramenta gerencial, auxiliando a Chefia Imediata do servidor avaliado no 
acompanhamento do seu desempenho, permitindo ajustes necessários. 

CAPÍTULO I 

Do Estágio Probatório 
 

Art. 2º O estágio probatório, com duração de 36 (trinta e seis) meses, tem por 
objetivo avaliar a aptidão e a capacidade do servidor para o desempenho das atribuições do 
cargo de provimento efetivo para o qual foi nomeado, mediante a aprovação em concurso 
público, observando os seguintes fatores: 

I - assiduidade - frequência/regularidade, pontualidade, permanência e dedicação; 
II - disciplina - comportamento discreto, ponderado e de acordo com os padrões 

estabelecidos pelo órgão, relaciona-se com polidez, cumprimento de ordens/normas; 
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III - capacidade de iniciativa - tomada de decisão, facilidade na resolução de 
problemas, receptividade às críticas, interesse, independência e autonomia na atuação, 
dentro dos limites; 

IV - produtividade - precisão, qualidade do serviço, conhecimento do trabalho, 
rendimento compatível com as condições de trabalho, cumprimento de prazo; 

V - responsabilidade - conduta moral e ética profissional. 
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CAPÍTULO II 

Da Avaliação de Desempenho 

Art. 3º A avaliação de desempenho do servidor inicia a partir de seu exercício no 
cargo efetivo, e será aferida pela chefia imediata em conjunto com o servidor, observadas as 
orientações constantes do Anexo I, mediante a aplicação do “Instrumento para Avaliação de 
Desempenho de Servidores em Estágio Probatório”, Anexo II a esta Portaria. 

§ 1º Considera-se chefia imediata, para os efeitos desta Portaria o ocupante de 
cargo em comissão responsável diretamente pela supervisão das atividades do avaliado. 

§ 2º Em caso de exoneração da chefia imediata, e não nomeação de nova chefia por 
período superior a cinqüenta por cento do período de avaliação, o dirigente imediatamente 
superior procederá à avaliação de todos os servidores que lhe forem subordinados. 

§ 3º Em caso de afastamento ou impedimento legal do titular, a avaliação deverá 
ser feita pelo substituto legal. 

§ 4º Nos casos de cessão, requisição ou quaisquer outras alterações de exercícios, o 
servidor será avaliado pela chefia imediata da unidade onde se deu o exercício se o 
afastamento for igual ou superior a cinqüenta por cento do período de avaliação. 

§ 5º Para a mensuração dos fatores a que se refere o art. 2º, será observada a média 
aritmética correspondente a soma das médias das dimensões avaliadas numa escala de 
desempenho de 0 a 3. 

§ 6º Não será admitida, em nenhuma hipótese, qualquer tipo de rasura no 
formulário de avaliação, devendo eventuais observações ou correções, serem anotadas no 
próprio campo. 

§ 7º O servidor que, ao final do estágio probatório, obtiver média de 50% 
(cinquenta por cento), ou seja, 1,5 pontos será confirmado no cargo e aquele que obtiver 
média inferior a 50% não será efetivado no cargo. 

§ 8º O servidor que ao final do estágio probatório, obtiver média inferior a 50% 
(cinquenta por cento), ou seja, 1,4999 pontos, não será aprovado no estágio probatório, 
sendo exonerado ou, se estável, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Procedimentos 

Art. 4º Antes do início da avaliação da primeira etapa, deverá ser apresentado ao 
servidor e ao avaliador o instrumento de avaliação e a norma que regulamenta o processo. 

Art. 5º O processo de avaliação será fracionado em dois períodos de doze meses e 
um período de oito meses, sendo devida a aferição do desempenho final de cada ciclo. 
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§ 1º Ao final do último período de avaliação, o Avaliador deverá consolidar o 
resultado de todas as avaliações dando ciência ao servidor e enviá-lo à Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas/COGEP/DPA, para a homologação do resultado final pela 
Comissão Especial de Acompanhamento do Estágio Probatório.  

§ 2º Os procedimentos definidos no §1º não dispensarão a chefia imediata de 
continuar observando os valores avaliatórios, devendo antes de completar trinta e seis 
meses, oferecer, se for o caso, manifestação devidamente justificada e comprovada de 
qualquer fato novo que possa influir no conceito final avaliado. 

Art. 6º Cada etapa da avaliação do estágio probatório desenvolver-se-á de acordo 
com as fases abaixo: 

I - Primeira Fase: a CODEP/COGEP/DPA deverá encaminhar a ficha de avaliação 
de desempenho às chefias imediatas até o quinto dia útil subsequente ao término de cada 
etapa; 

II - Segunda Fase: o avaliador utilizará o Anexo II – Instrumento para Avaliação 
de Desempenho de Servidores em Estágio Probatório para conversar com o avaliado sobre 
os níveis de desempenho por ele alcançados. O avaliador deverá ressaltar os pontos 
positivos, os negativos e as ações necessárias para melhorar o desempenho; 

III - Terceira Fase: após a atribuição das pontuações, o avaliador dará ciência do 
resultado ao avaliado. Caso não concorde com a avaliação, o avaliado poderá entrar com 
recurso, de acordo com o estabelecido nesta Portaria; 

IV - Quarta Fase: o avaliador deverá encaminhar o Anexo II – Instrumento de 
Avaliação de Desempenho de Servidores em Estágio Probatório à Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas – CODEP/COGEP –, até 05 (cinco) dias úteis contados após o 
recebimento da mesma, para que seja submetido à Comissão Especial de Avaliação do 
Estágio Probatório. 

V - Quinta fase: o servidor que não concordar com o resultado da Avaliação 
deverá registrar sua discordância no Anexo III – Formulário de Recurso – e encaminhar ao 
Avaliador para apreciação e manifestação quanto ao pleito. 

Art. 7º O servidor em estágio probatório que não alcançar 50% (cinquenta por 
cento), ou seja, 1,5 dos pontos atribuídos, em cada etapa da avaliação, será incluído no Plano 
de Acompanhamento do Estágio Probatório que será regulamentado pela Coordenação-
Geral de Gestão de Pessoas – COGEP, visando a adoção e ao acompanhamento de medidas 
necessárias a seu desenvolvimento. 

Art. 8º Concluída a última etapa de avaliação do estágio probatório, a COGEP 
consolidará os resultados, emitirá o respectivo parecer e o submeterá à Comissão Especial 
de Acompanhamento de Estágio probatório para homologação do resultado final. 

Art. 9º É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os procedimentos 
que tenham por objetivo a avaliação de desempenho, sendo-lhe garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

§ 1º O servidor que não concordar com o resultado de sua avaliação poderá solicitar 
reconsideração por meio do formulário Anexo III – Formulário de Recurso, fundamentando 
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os motivos de sua discordância, e encaminhando-o ao Avaliador, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da ciência dos resultados. 

§ 2º O avaliador, terá 05 (cinco) dias úteis para emitir seu posicionamento e dar 
ciência ao servidor. 

§ 3º O Anexo III – Formulário de Recurso – deverá ser encaminhado pelo 
Avaliador à CODEP no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja encaminhado à 
Comissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório. 
 

§ 4º Havendo o indeferimento do pedido de reconsideração do Recurso, o avaliado 
poderá, no prazo de 04 (quatro) dias contados da ciência da decisão, interpor recurso 
dirigido à autoridade máxima de sua unidade de lotação, que terá 08 (oito) dias para 
julgamento. 
 

§ 5º Não será conhecido o recurso que for interposto fora do prazo. 
 

Art. 10 Após a homologação do resultado pela Comissão Especial de 
Acompanhamento do Estágio Probatório, o ato de confirmação do servidor no cargo será 
publicado no Boletim Administrativo Eletrônico – BAE. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Competências 
 

Art. 11 A Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas em conjunto com a 
Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, coordenará as ações relacionadas à avaliação de 
desempenho de servidor em estágio probatório a: 

a) Elaborar parecer conclusivo, com base nas avaliações realizadas pela chefia 
imediata, sobre o desempenho apresentado pelos servidores nas etapas de avaliação; 

b) Analisar, a qualquer tempo, solicitações ou propostas encaminhadas pelo 
dirigente da área de lotação do servidor, relativas à adaptação funcional do servidor; 

c) Formalizar e encaminhar, em qualquer época, à autoridade competente, os 
processos dos servidores que não apresentarem desempenho satisfatório durante o período 
de estágio probatório. 

Art. 12 Compete à Comissão Especial de Acompanhamento do Estágio Probatório: 

a) Deliberar, em segunda e última instância, os recursos interpostos pelo servidor; 

b) Acompanhar o processo de avaliação do estágio probatório, com o objetivo de 
identificar e de aprimorar a sua aplicação; 

c) Homologar o resultado final das avaliações do estágio probatório juntamente 
com a CODEP/COGEP. 
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Art. 13 A Comissão Especial de Acompanhamento do Estágio Probatório- CEAEP 
será composta por até 06 (seis) servidores e seus respectivos suplentes, quais sejam: 

a) Dois servidores da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP - o 
Coordenador-Geral e outro servidor por ele indicado; 

b) Um servidor efetivo indicado pelo Departamento de Planejamento e 
Administração - DPA; 

c) Um servidor efetivo indicado pelo Departamento de Patrimônio Material e 
Fiscalização - DEPAM; 

d) Um servidor efetivo indicado pelo Departamento de Patrimônio Imaterial – DPI; 

e) Um servidor efetivo indicado pelo Departamento de Articulação e Fomento – 
DAF; 

f) Os membros da Comissão serão nomeados mediante Portaria, publicada no 
Boletim Administrativo Eletrônico – BAE; 

g) A comissão será presidida pelo Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas e 
secretariada por um membro participante da comissão; 

h) Os integrantes da Comissão Especial de Acompanhamento do Estágio Probatório 
deverão ser servidores efetivos, em exercício no IPHAN, que não estejam em estágio 
probatório ou respondendo a processo administrativo disciplinar; 

i) Para cada titular da Comissão, deverá ser designado um suplente; 

j) Caso haja impedimento justificável de algum de seus membros, o Presidente da 
Comissão convocará o suplente. 

 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Finais 

Art. 14 O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de 
provimento em comissão no Ministério da Cultura e somente poderá ser cedido a outro 
órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo - 
Direção e Assessoramento Superiores de níveis 6,5 e 4 ou equivalentes. 

Art. 15 Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas, na 
forma do artigo 20 § 4º, da Lei nº 8.112/90, as seguintes licenças e afastamentos: 

I - Por motivo de doença em pessoa de família; 

II - Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

III - Para o serviço militar; 

IV - Para atividade política; 
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V - Para o exercício de mandato eletivo; 

VI - Para estudo ou missão no exterior; 

VII - Para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou coopere; 

VIII - Para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso 
público para outro cargo na Administração Pública Federal; 

IX - Para tratar da própria saúde. 

§ 1º A Avaliação de desempenho de servidor em estágio probatório que se encontre 
em deslocamento por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro será efetuada pelo 
órgão ou entidade da Administração Pública onde estiver em exercício provisório. 

§ 2º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e afastamentos 
dispostos no caput deste artigo. 

Art. 16 Ao servidor em estágio probatório não serão concedidas licenças para: 

I - Capacitação; 

II - Tratar de interesses particulares e 

III - Desempenho de mandato classista. 

Art. 17 Os casos omissos e as peculiaridades serão analisados pela Coordenadora-
Geral de Gestão de Pessoas e pela Comissão Especial de Estágio Probatório. 

Art. 18 Revogar a Portaria no. 303, de 01 de setembro de 2011, publicada no 
Boletim Administrativo Eletrônico – BAE de 09 de setembro de 2011. 

Art. 19 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

CELIA CORSINO 
Presidente Substituta 
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ANEXO I da Portaria no. 350, de 05 de outubro de 2011 

 
ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDO RES EM 

ESTÁGIO PROBATÓRIO 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

a) Objetivo da Avaliação de Desempenho: 

Recolher informações quanto ao desempenho do servidor afim de que se possa 

detectar os pontos fortes a serem reforçados e as oportunidades de melhoria a serem 

ocorridas ao longo do período de estágio probatório. 

b) Definição dos Requisitos de Avaliação: 

Este instrumento tem como parâmetro os requisitos constantes na Descrição e 

Análise de Cargos das funções do IPHAN, que, por sua vez, foram estruturados em 

consonância com as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) necessárias para a 

execução das atribuições. 

c) Execução: 

O instrumento deve ser preenchido no primeiro momento pelo próprio servidor 

(auto-avaliação). 

A chefia imediata do referido também deve preencher o formulário, avaliando o 

desempenho no mesmo durante o referido período. Após a avaliação, colaborador e chefia 

imediata deverão consolidar/validar e assinar uma avaliação única. 

d) Pontuação dos Itens a serem avaliados: 

O desempenho dos colaboradores será avaliado de acordo com os critérios e 
respectiva pontuação conforme quadro abaixo: 

 
DESEMPENHO ESPECIFICAÇÃO 

3 Atende Plenamente Cumpre totalmente os conhecimentos, habilidades e atitudes 
exigidos pelo cargo  

2 Atende  Apresenta conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao cargo 
1 Atende Parcialmente Não apresenta o domínio das atividades inerentes, de acordo com as 

exigências do cargo 
0 Não Atende Não demonstra os conhecimentos, habilidades e atitudes exigidos 

do cargo 
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e) Resultados (Síntese das Médias): 

Os resultados da aplicação dos formulários servirão como parâmetros de 

verificação da qualidade do desempenho dos colaboradores em seus postos de trabalho, bem 

como para as medidas corretivas a serem implementadas. 

Os resultados finais são consolidados pelas médias aritméticas dos itens 
respondidos 
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ANEXO II da Portaria no. 350, de 05 de outubro de 2011. 
INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDO RES EM 

ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

Identificação do Servidor Avaliado 
Nome:  Matrícula:  Período da Avaliação:  

Lotação/Exercício: Telefone: E-mail: 

I) DIMENSÃO ORGANIZACIONAL : Competências que geram impacto na organização  –  
Produtividade, Capacidade de iniciativa  

REQUISITOS 
Atende  

Plenamente  
(3) 

Atende 
 (2) 

Atende 
Parcialmente  

(1) 

Não 
Atende 

(0) 
1- Apresenta resultados dentro dos requisitos, metas e 
prazos pré-estabelecidos. 

    

2- Identificação com o ambiente da organização (missão, 
visão, valores e objetivos) e busca da produtividade e do uso 
racional de recursos materiais e financeiros. 

    

3- Conhecimento sobre a instituição: sua estrutura e 
funcionamento. 

    

4- O servidor busca a produtividade e uso racional de 
recursos materiais e financeiros. 

    

5- Organização do material e do trabalho de forma a facilitar 
a execução dos serviços e atender as necessidades do 
serviço. 

    

6- Resultado do trabalho proporcional à sua capacidade 
técnica e aos meios disponíveis.  

    

7- Capacidade de planejar e coordenar, com base em 
objetivos, planos e programas. 

    

8- Capacidade de trabalhar com objetividade e ordem bem 
como avaliar e acompanhar as atividades para atingir 
resultados.  

    

9- Disposição para aprender outros serviços e auxiliar aos 
colegas. 

    

10- Capacidade de antever e identificar problemas e tomar 
providências para resolvê-los. 

    

11- Zelo pelo patrimônio da organização, evitando 
desperdício de materiais e gastos desnecessários. 

    

12- Discrição sobre assuntos de interesse exclusivamente 
interno, evitando comentários prejudiciais ao ambiente de 
trabalho. 

    

13- Conhecimento dos produtos/serviços e do mercado de 
atuação da organização. 

    

14- Encaminhamento correto e adequado a assuntos afetos 
a outras áreas.  

    

15- Contribuição para a melhoria da organização – uso da 
experiência e do conhecimento em prol dos serviços 
executados. 

    

Média Aritmética (Soma dos itens, divididos por 15)  = 
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II - DIMENSÃO FUNCIONAL : Competências que geram impacto nos processos e form as de trabalho  - 
Responsabilidade e Assiduidade  

REQUISITOS 
Atende  

Plenamente  
 (3) 

Atende 
(2) 

Atende 
Parcialmente  

(1) 

Não 
Atende 

(0) 
1- Domínio dos métodos e técnicas necessárias à 
execução de suas tarefas. 

    

2- Desenvolve e conclui tarefas com a menor margem de 
erro. 

    

3- Demonstra interesse e dedicação no desempenho de 
suas funções. 

    

4- Sabe receber e acatar críticas e mudanças, aceita 
situações novas e procura adaptar-se. 

    

5- Administra suas próprias emoções.     

6- Tem foco para alcançar objetivos e superar desafios.     

7- Disposição para trabalhar em equipe e colaborar com 
os colegas e chefias na execução dos trabalhos.  

    

8- Capacidade de assumir posições coerentes e 
definidas. 

    

9- Trabalha de forma regular.     

10- Dedicação a execução de tarefas.     

11- Disposição à execução de orientações e 
determinações de sua chefia imediata. 

    

12- Capacidade de tomar decisões, analisar e 
dimensionar riscos. 

    

13- Pontualidade no cumprimento de seus compromissos 
e obrigações. 

    

14- O resultado de seu trabalho é proporcional à sua 
capacidade técnica e aos meios disponíveis.  

    

Média Aritmética (Soma dos itens, divididos por 14)  = 
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III) DIMENSÃO INDIVIDUAL : Competências que contribuem para o crescimento func ional e 
organizacional  – Disciplina 

REQUISITOS 
Atende  

Plenamente  
(3) 

Atende 
(2) 

Atende 
Parcialmente  

(1) 

Não 
Atende 

(0) 
1- Capacidade de aprender e realizar atividades 
diversificadas, assimilando mudanças. 

    

2- Percepção de seus pontos fortes e fracos, 
possibilitando mudanças. 

    

3- Habilidade de comunicação e negociação.     

4- Capacidade de se colocar no lugar do outro, 
percebendo suas necessidades, seus valores e opiniões.  

    

5- Capacidade de contornar situações adversas, de 
negociação e administração de conflitos. 

    

6- Busca orientação para solucionar problemas/dúvidas.      

7- Capacidade de criar idéias novas, desenvolver 
alternativas possíveis de aplicação na prática.  

    

8- Interesse intelectual e curiosidade em manter-se 
atualizado sobre fatos que ocorrem no contexto atual e 
que impactam em sua área de atuação. 

    

9- Busca do aprendizado constante em relação aos 
sistemas operacionais e demais tecnologias utilizadas. 

    

10- Postura pessoal condizente com a cultura da 
organização. 

    

Média Aritmética (Soma dos itens, divid idos por 10) =  

 
IV) CONSOLIDAÇÃO DOS PROBLEMAS DETECTADOS E DAS MED IDAS CORRETIVAS 
PROPOSTAS 

Problemas Detectados  
 

Soluções Propostas  
 

  

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO:  

PROPOSTAS DE CAPACITAÇÃO:  
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V) AVALIAÇÃO FINAL:  

DIMENSÕES MÉDIAS 

Dimensão Organizacional 
 

Dimensão Funcional 
 

Dimensão Individual 
 

Soma das médias 
 

Média aritmética da soma das médias 
 

 
VI) PARECER FINAL:  

Atende  
Plenamente Atende Atende Parcialmente Não Atende 

    
 
 
 

 
VII) ASSINATURAS AVALIADOR E AVALIADO  

AVALIADOR  SERVIDOR AVALIADO 
Nome:  

 

Nome:  

Cargo/Função:  

 

Cargo/Função:  

Assinatura/carimbo:  

 

 

Assinatura/carimbo:  
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ANEXO III da Portaria no. 350, de 05 de outubro de 2011 
RECURSO À COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO ES TÁGIO 

PROBATÓRIO 
 

Identificação do Servidor Avaliado 
Nome:  Matrícula:  Período da Avaliação:  

Lotação/Exercício: Telefone: E-mail: 

FUNDAMENTAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data do encaminhamento à Comissão ___/___/___                assinatura/carimbo do servidor 
 
 

        Data do recebimento pela Comissão ___/___/___                                assinatura/carimbo/Comissão 
CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO:  (    ) deferido totalmente   (     ) def erido parcialmente   (     ) indeferido  
 

COMISSÃO SERVIDOR AVALIADO  (ciência)  
Nome:  

 

Nome:  

Cargo/Função:  Cargo/Função:  

Assinatura/carimbo:  

 

 

Assinatura/carimbo:  
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PORTARIA Nº. 351, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011. 

 
A Presidente Substituta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN, de acordo com a Portaria nº 348, publicada no Diário Oficial da União, 
de 04 de outubro de 2011 e no uso das atribuições e de acordo com o estabelecido no o art. 
21, inciso V, anexo I, do Decreto no. 6.844, de 07 de maio de 2009 e considerando o disposto 
no art. 41, § 4º, da Constituição Federal, resolvem: 

Art. 1º Criar e Instituir a Comissão Especial de Acompanhamento do Estágio 
Probatório dos servidores que ingressaram por meio do concurso público realizado em 2009, 
com as seguintes competências: 

a) Deliberar, em segunda e última instância, os recursos interpostos pelo servidor; 

b) Acompanhar o processo de avaliação do estágio probatório, com o objetivo de 
identificar e de aprimorar a sua aplicação; 

c) Homologar o resultado final das avaliações do estágio probatório. 

Art. 2º A Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório será composta pelos 
seguintes servidores: 

Eliane dos Santos Luz (Presidente) – mat. Siape: 666938 
Kátia Cristina Mariano da Silva (Secretário) – mat. Siape: 1528964 

Monia Luciana Silvestrin – mat. Siape: 1418844 
Ivana Medeiros Pacheco Cavalcante (suplente) – mat. Siape: 1562850 

Sônia Regina Rampim Florêncio – mat. Siape: 1547018 
Pedro Gustavo Morgado Clerot (suplente) – mat. Siape: 1538318 

Luiz Henrique Azevedo Borges – mat. Siape: 1534725 
Janila Betânia de Oliveira (suplente) – mat. Siape: 1558337 

George Alex da Guia – mat. Siape: 1555459 
Fernanda Gilbertoni Carneiro (suplente) – mat. Siape: 1542089 

Gildete de Albuquerque Cavalcanti – mat. Siape: 222808 
Maria da Glória Medeiros (suplente) – mat. Siape: 666632 
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Art. 3º A Comissão será presidida pelo Coordenador Geral de Gestão de Pessoas, 

secretariada por um membro participante da comissão, a ser indicado em Ata de Reunião.  
§ 1º Nas ausências e impedimentos, os membros da Comissão serão representados 
por suplentes por eles indicados. 

§ 2º O suplente será convocado pelo Presidente da Comissão. 

Art. 4º Ao Presidente da Comissão incumbe: 

I – convocar e presidir as reuniões; 

II – elaborar planos de trabalho e estabelecer com os demais membros as atividades 
a serem desenvolvidas; 

III – apresentar resultados. 

Art. 5º A Comissão se reunirá após o recebimento das avaliações para análise dos 
processos. 

Art. 6º Nos casos em que não houver manifestação contrária pelo servidor avaliado, 
a Comissão ratificará a pontuação atribuída pela chefia imediata, elaborando a Ata de 
Reunião que deverá conter essa ratificação. 

Art. 7º A nota final estabelecida pelos Instrumentos de Avaliação poderá ser 
modificada, desde que devidamente fundamentada nas considerações finais da chefia 
imediata, ou por análise pela comissão de recurso interposto em segunda instância pelo 
servidor. 

Art. 8º Concluída a fase de análise dos processos de avaliação, a Comissão 
homologará o resultado final das avaliações do estágio probatório, elaborando Ata de 
Reunião. 

Art. 9º Após homologação do resultado final, pela Comissão de Acompanhamento 
do Estágio Probatório, será editada pela Presidência do IPHAN, Portaria com os nomes dos 
servidores aprovados e confirmados nos cargos de provimento efetivo. 

Art. 10º. Os casos omissos serão decididos pela Comissão. 

Art. 11º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

CELIA CORSINO 

Presidente Substituta 
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Atos do Departamento de 
Planejamento e Administração 

 

 
 

 
 

 
PORTARIA  Nº 257 EM 05 DE OUTUBRO DE 2011. 

 
 
 

           O DIRETOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIM ÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN , de acordo com a Portaria nº 430, 
publicada no Diário Oficial da União, de 08 de julho de 2009, considerando a Portaria 162, 
publicada no Boletim Administrativo Eletrônico IPHAN nº 491 – Edição Extra, de 27 de 
maio de 2009 e Portaria 391, publicada no Diário Oficial da União de 10 de junho de 2009, 
no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 16,  Anexo I, do Decreto nº 6.844, de 07 de 
maio de 2009,  resolve: 
  

I -  Conceder a servidora  MARIA DELOURDES RIBEIRO ANDREIS,  
matrícula SIAPE nº 0451214, o Abono de Permanência previsto  no art. 2º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 21 de dezembro de 2003, e o disposto na Orientação Normativa nº 
01, de 06 de janeiro de 2004, da Secretaria de Previdência Social, a partir de 27 de setembro 
de 2011. 
 

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

FERNANDO CÉSAR V. AZEREDO 
Diretor Substituto do Departamento do Planejamento e Administração 
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PORTARIA N° 258 /2011/DPA EM, 06 DE OUTUBRO DE 2011. 
 

 

O DIRETOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIM ÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 21, anexo I, do Decreto nº 6.844, de 07 de maio de 2009, 
combinados com a Portaria 430, publicada em 08 de julho de 2009 e com o art. 2º, § 2º, III, 
da Portaria IPHAN nº 673/2009; e com fundamento no artigo 152 da Lei nº 8.112/90; 

RESOLVE: 

I - Prorrogar por 60 (sessenta) dias, contados do término do período inicial, o 
prazo para conclusão dos trabalhos da comissão de apuração de infrações e aplicações de 
sansões de licitantes e contratados, designada pela Portaria nº 166/DPA/IPHAN/2011, de 
07/07/2011, publicada no Boletim Administrativo Eletrônico nº. 680 – Edição Semanal de 
08/07/2011, referente ao processo nº 01450.011707/2008-71, em face das razões 
apresentadas pelo Presidente da Comissão, constantes no Memorando nº. 
03/2011/COMISSÃO/DPA, de 12/09/2011; 

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

 
FERNANDO CÉSAR V. AZEREDO 

Diretor Substituto do Departamento do Planejamento e Administração 
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PORTARIA N° 259/2011/DPA EM, 06 DE OUTUBRO DE 2011. 

 
 
 

O DIRETOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENT O 
E ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIC O E 
ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN,  no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Artigo 21, Anexo I, do Decreto nº 6.844, de 07 de maio de 2009, combinados com a Portaria 
430, publicada em 08 de julho de 2009 e com o art. 2°, § 2°, II e III, da Portaria IPHAN n° 
673/2009; com fundamento no artigo 143, da Lei 8.112/90; 

 
RESOLVE: 

I – Designar os servidores Josino Rodrigues Valente, matrícula SIAPE nº 
000482447, Professor de Ensino Tecnológico, Dinah Maria da Glória Oliveira Guerra, 
matrícula SIAPE nº 0040221, Assistente Administrativo II, Classe S, Padrão III e Marco 
Alves de França, matrícula SIAPE nº 0220863, Datilógrafo, Classe S, Padrão III, para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
visando apurar os fatos constantes do processo nº 01450.007053/2010-04 e demais atos 
conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos; 

II – Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos; 

 
III – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 
 
 

FERNANDO CÉSAR V. AZEREDO 
Diretor Substituto do Departamento de Planejamento e Administração 
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Atos das Superintendências 
 

 
                                                                       

    
 

 
SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NA BAHIA 

 
 
 

IPHAN – BAHIA, NORMA OPERACIONAL Nº04, DE 03 DE OUT UBRO DE 2011  
 

 
Dispõe sobre a transferência da Sede 
da Superintendência do IPHAN na 
Bahia para o município de Porto 
Seguro, no período de 10 de Outubro 
de 2011 a 04 de Novembro de 2011.  

 
 

O SUPERINTENDENTE DO IPHAN NA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, no uso de suas atribuições legais, pela Portaria n.º 673 de 16/10/2009, publicada no 
DOU, de 20/10/2009, 

Considerando que a área sob jurisdição do IPHAN no Sítio do Descobrimento do 
Brasil compreende expressiva faixa litorânea dos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz 
Cabrália, com extensão aproximada de 60 km comprimento por 3 km de largura, somados 
aos 30 km que levam ao Monte Pascoal.  

Considerando que dentro da extensa área legalmente protegida destacam-se vários 
conjuntos arquitetônicos e paisagísticos, como a Cidade Histórica de Porto Seguro, a Cidade 
Alta de Santa Cruz Cabrália, o Arraial D’Ajuda, Vale Verde (Antigo Aldeamento Indígena), 
Trancoso, Caraíva e Orla Marítima. 

Considerando que além do exposto, o Escritório Técnico do IPHAN em Porto 
Seguro atende às demandas oriundas de outros 54 municípios do sul da Bahia. 

Considerando a necessidade de requalificar a atuação desta instituição na área de 
abrangência do Escritório Técnico de Porto Seguro. 

 
RESOLVE: 
 
Art.1º  Transferir, provisoriamente, a sede da Superintendência do IPHAN na Bahia 

para o município de Porto Seguro. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  – Juntamente com o Gabinete do Superintendente 

serão transferidos também a Coordenação Técnica (Setor de Bens Imóveis, Setor de Bens 
Móveis e Integrados e Setor de Arqueologia), a Coordenação Administrativa, a Procuradoria 
Federal em exercício no IPHAN e a Assessoria de comunicação.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A transferência a que se refere o caput se dará no 
período de 10 de Outubro de 2011 a 04 de Novembro de 2011. 
  

Art.2º  Esta Norma Operacional entrará em vigor na data se sua publicação. 
 
Art.3º  Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 
 
 

CARLOS A. AMORIM 
Superintendente do IPHAN na Bahia 
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SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO RIO DE JANEIRO 
 
 
 
 

PORTARIA Nº. 35/2011 DE 26 DE SETEMBRO DE 2011. 
 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL IPHA N-
RJ, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Artigo 21, Anexo I, do Decreto 
nº 6.844, de 07 de maio de 2009, combinados com o art. 2°, § 2°, II e III, da Portaria IPHAN 
n° 673/2009; e com fundamento no artigo 143, da Lei 8.112/90 e tendo em vista a Cláusula 
Quarta do Contrato nº. 62/2009. 

     
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - Designar o servidor Gilson de Souza do Ó, matricula SIAPE nº 1701710, 

CPF nº 039.827.937-34, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 62/2009, firmado 
entre a Administração Central do IPHAN e a empresa Elfe Solução em Serviços Ltda. 

 
Art. 2º - Designar o servidor Miguel Hijjar Zidde, matricula SIAPE nº 1683072, 

CPF nº 264.551.707-25, para substituir eventualmente o referido fiscal, nos seus 
impedimentos. 

 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e deverá ser 

publicada no Boletim Administrativo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional.     
     
 
 

  
CARLOS FERNANDO DE SOUZA LEÃO ANDRADE 

Superintendente 
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PORTARIA Nº. 37/2011 DE 06 DE OUTUBRO DE 2011. 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL IPHA N-
RJ, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Artigo 21, Anexo I, do Decreto 
nº 6.844, de 07 de maio de 2009, combinados com o art. 2°, § 2°, II e III, da Portaria IPHAN 
n° 673/2009; e com fundamento no artigo 143, da Lei 8.112/90 e tendo em vista a Cláusula 
Décima Primeira do Contrato nº. 08/2011.     

R E S O L V E: 
 
Art. 1º- Designar a servidora Isabel Cristina Castro da Rocha Ferreira, matricula 

SIAPE nº 0223335, CPF 511.136.197-91, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 
08/2011, firmado entre esta Autarquia e a empresa Empreiteira Nova Colonial Ltda. 

Art. 2º- Designar o servidor Paulo Parrilha Figueiredo Filho, matricula SIAPE nº 
1459742, CPF 792.108.217-34,, para substituir eventualmente o referido Fiscal, nos seus 
impedimentos. 

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e deverá ser 
publicada no Boletim Administrativo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional.     
        
  

  
CARLOS FERNANDO DE SOUZA LEÃO ANDRADE 

Superintendente 
 
 

 
 

PORTARIA Nº. 38/2011 DE 06 DE OUTUBRO DE 2011. 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL IPHA N-
RJ, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Artigo 21, Anexo I, do Decreto 
nº 6.844, de 07 de maio de 2009, combinados com o art. 2°, § 2°, II e III, da Portaria IPHAN 
n° 673/2009; e com fundamento no artigo 143, da Lei 8.112/90 e tendo em vista a Cláusula 
Décima Primeira do Contrato nº. 09/2011. 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º - Designar o servidor Ivo Matos Barreto Júnior, matricula SIAPE nº 

1547029, CPF nº 038.068.779-37, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 09/2011, 
firmado entre esta Autarquia e a empresa Santa Terezinha Art’ Sacra Restaurações Ltda. 

 Art. 2º - Designar o servidor Matheus Guerra Cotta, matricula SIAPE nº 1557396, 
CPF nº 894.640.606-2, para substituir eventualmente o referido Fiscal, nos seus 
impedimentos. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e deverá ser 
publicada no Boletim Administrativo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional.     
       
   
 

CARLOS FERNANDO DE SOUZA LEÃO ANDRADE 
Superintendente 
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PORTARIA Nº. 39/2011 DE 06 DE OUTUBRO DE 2011. 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL IPHA N-
RJ, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Artigo 21, Anexo I, do Decreto 
nº 6.844, de 07 de maio de 2009, combinados com o art. 2°, § 2°, II e III, da Portaria IPHAN 
n° 673/2009; e com fundamento no artigo 143, da Lei 8.112/90 e tendo em vista a Cláusula 
Décima Primeira do Contrato nº. 10/2011. 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º - Designar a servidora Beatriz Aparecida Boselli Decourt, matricula SIAPE 

nº 0222974, CPF nº 665.172.907-10, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 
10/2011, firmado entre esta Autarquia e a empresa AA- Serviços de Organização de 
Arquivos Ltda. 

Art. 2º - Designar a servidora Eleonore Ana Leite, matricula SIAPE nº 0223163, 
CPF nº 894.640.606-2, para substituir eventualmente o referido Fiscal, nos seus 
impedimentos. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e deverá ser 
publicada no Boletim Administrativo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional.     
        

  
CARLOS FERNANDO DE SOUZA LEÃO ANDRADE 

Superintendente 
 
 
 
 

PORTARIA Nº. 40/2011 DE 06 DE OUTUBRO DE 2011. 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL IPHA N-
RJ, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Artigo 21, Anexo I, do Decreto 
nº 6.844, de 07 de maio de 2009, combinados com o art. 2°, § 2°, II e III, da Portaria IPHAN 
n° 673/2009; e com fundamento no artigo 143, da Lei 8.112/90 e tendo em vista a Cláusula 
Décima Primeira do Contrato nº. 11/2011. 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º- Designar o servidor Fabio Guimarães Rolim, matricula SIAPE nº 1541176, 

CPF 253.135.668-14, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 11/2011, firmado 
entre esta Autarquia e a empresa Arctrade Arquitetura & Engenharia Ltda. 

Art. 2º- Designar o servidor André Bazzanella, matricula SIAPE nº 1557472, CPF 
nº 628.845.227-00, para substituir eventualmente o referido Fiscal, nos seus impedimentos. 

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e deverá ser 
publicada no Boletim Administrativo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional.     
         
 

  
CARLOS FERNANDO DE SOUZA LEÃO ANDRADE 

Superintendente 
 


