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Ofício Circular N. 001/2021 — D.R.H. — S.M.E.L. 

Em 08 de novembro de 2021. 

Ao (À) Senhor (a) 

Diretor da (o) das Unidades de Lotação da Secretaria de Educação e Órgãos Afins. 

Assunto: Avaliações de Desempenho Anual. 

Senhor (a) Diretor (a), 

1. Conforme é de conhecimento de Vossa Senhoria, anualmente deve ser 

realizada a Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos da Rede Municipal de 

Ensino. 

2. Destarte, estamos encaminhando para o site da educação todos os 

formulários concernentes à avaliação de desempenho, bem como os regulamentos 

referentes à mesma. 

3. Destacamos que o período avaliado, integralmente, se refere a: 

dezembro de 2020 a novembro de 2021, sendo que as comissões deverão observar as 

datas de lotação dos servidores em suas respectivas unidades. 

4. Ressaltamos a importância de avaliar todos os servidores (inclusive 

quem se encontra em Estágio Probatório), desde que os referidos atendam aos 

critérios previstos nos regulamentos mencionados anteriormente. Ressaltamos ainda a 

importância do preenchimento do formulário "Servidor não avaliado" quando for o 

caso. 

5. Solicitamos que antes de iniciar o processo de avaliação, leiam 

atentamente os regulamentos (Decreto e Instruções Normativas), que também estão 

disponíveis no site. 
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6. Informamos que os servidores que estão prestando serviços em uma 

Unidade Escolar, porém sua origem de Lotação é de outra Unidade, deverão ser 

avaliados pela Unidade em que estão exercendo suas funções. 

7. Avisamos que as referidas avaliações deverão ser protocoladas nesta 

Secretaria impreterivelmente até dia 10 de dezembro do ano em curso. 

8. Contamos com a colaboração de todas as unidades escolares e de 

lotação dos servidores na realização do processo de avaliação de desempenho anual. 

9. Salientamos que, para esclarecimentos posteriores que se fizerem 

necessários, entrar em contato com a servidora Enilia (61 9 9456-0147 WhatsApp). 

Atenciosamente, 

Diretor da Divisão de Recursos Humanos 

TIAGO RI RO MACHADO 

Secretário Mu icipal de Educação 
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