
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

 

 

 

 

 

Relatório de Auditoria nº26/2016          1 

 

 

 

 

 

Unidades Auditadas: 

Reitoria – DSGP/PROPES. 

Nome dos Gestores: 

Fernanda Christina Garcia da Costa. 

 

Wander Miguel de Barros  

  

Cargo: 

Diretora Sistêmica 

Gestão de Pessoas. 

Pró-Reitor de 

Pesquisa e Inovação 

Ordem de Serviço: 01/2016. 

Assuntos auditados: Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório e Análise dos 

afastamentos para Mestrado/Doutorado e licença capacitação. 

Houve restrição ao trabalho de Auditoria? (  )Sim   (x )Não 

Justificativas acatadas segundo as justificativas da Nota de Auditoria nº24/2016: 

1.4; 1.5; 2.3 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº26/2016. 

 

Senhor(a) Gestor(a), 
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Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente 

ao exercício de 2015 (Fevereiro a Dezembro), objetivando o acompanhamento preventivo dos 

atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício analisado, apresentamos a Nota de 

Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no PAINT 2016, realizadas pela 

Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, conforme descritas abaixo: 

5.7 Estágios probatórios de servidores. 

5.8.Acompanhamento dos afastamentos para Mestrado/Doutorado e licenças 

capacitações. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal. 

Foram analisados os servidores relacionados no Anexo I, de acordo com os 

percentuais de amostras desta Auditoria Interna. 

Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos aspectos de 

formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de natureza técnica, 

inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas características, requisitos e 

especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se 
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municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração. 

                 Foi consultado os sistema SIAPE - ficha financeira e cadastro, SUAP - módulo 

Processos finalizados no período de janeiro a junho de 2016, pastas funcionais dos 

servidores, Portarias, Processos e editais. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES. 

Após análise dos Processos, consultas ao SIAPE, SUAP, Pastas funcionais, Portarias, 

e editais,  foi elaborada a Nota de Auditoria nº 24/2016, encaminhada à unidade auditada, que 

apresentaram manifestação nos prazos estipulados. 

Após análise das constatações foi elaborado este Relatório de Auditoria com as 

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

1-     AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

   

Constatação 1.1. Fragilidade na tempestividade do preenchimento de dados do quantitativo 

de faltas que cabe a Coordenação de Gestão de Pessoas do campus referente ao período em 

que o servidor está sendo avaliado:  

● Processo nº 23194.004553.2016-82 - quantitativo de faltas preenchido pela Gestão de 

pessoas no dia 14/03/2016, posterior a análise da CAE, conforme data de avaliação da 

comissão , dia 10/03/2016. 
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Manifestação da Unidade:  “As coordenações são orientadas sobre os 

procedimentos que devem ser realizados no processo, bem como a necessidade de revisar se 

todos os campos do formulário estão devidamente preenchidos.” 

 

Análise da AUDIN:  A assiduidade é um dos fatores de avaliação, na qual o item 4, 

faltas, é um dado fornecido pela Gestão de Pessoas para  a que a CAE possa pontuar a nota ao 

servidor avaliado. 

Em decorrência das evidências encontradas, não houve efetividade no processo de 

avaliação do estágio probatório do servidor, já que  a CAE foi omissiva em avaliar um dos 

fatores sem ter os dados necessários no formulário para a avaliação. 

 Recomendação 1:  Criar controles internos de procedimentos para as avaliações de 

desempenho em estágio probatório. 

 

 

Constatação 1.2. Fragilidade na composição da designação dos servidores que compõem a 

Comissão de Avaliação Especial/CAE, em período superior a três meses  após a data de 

entrada de exercício do servidor, de acordo § único,  art.14, Resolução CONSUP/IFMT 

nº48/2012. 

  

PROCESSO Nº DESCRIÇÃO 

23194.004553.2016-82 Entrada de exercício do servidor dia 

29/01/2014. 

Data da designação da CAE,  Portaria 

nº2.835, de 31 de dezembro de 2014. 
 

23194.016489.2016-82 Entrada de exercício do servidor dia 

17/02/2014. 

Data de designação da CAE, Portaria 
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nº1.904, de 14 de agosto de 2015. 

23194.004554.2016-27 Entrada de exercício do servidor dia 

10/02/2014. 

Data de designação da CAE, Portaria nº620, 

de 15 de março de 2016. 

23198.006792.2016-37 Entrada de exercício do servidor dia 

22/04/2013 

Data da designação da CAE. Portaria nº34, 

de 10 de janeiro de 2014. 

23198.006791.2016-92 Entrada de exercício do servidor dia 

24/07/2013 

Data da designação da CAE. Portaria nº34, 

de 10 de janeiro de 2014. 

 

Manifestação da Unidade:  “A rotatividade de servidores nos campi, com alterações 

de chefes, pares, Cppds, NPPds e CIS está sendo muito grande, o que acarreta no atraso do 

encaminhamento da informação de solicitação de designação da comissão. Nos casos acima 

já temos solicitado às coordenações de gestão de pessoas que façam um acompanhamento 

efetivo nos prazos e períodos a fim de que as avaliações ocorram tempestivamente e na 

DSGP também fazemos um acompanhamento dos prazos de cada servidor cobrando das 

coordenações as providências para prosseguimentos dos tramites. 

Para tentar minimizar o atraso que ocorre na expedição de portarias, no que compete 

a DSGP visto que temos apenas uma servidora para expedição de todas as portarias da 

Reitoria e que acabou de começar na função considerando que a anterior pediu vacância, 

solicitamos ao Reitor, através de minuta de alteração de resolução, que delegue essa 

atribuição ao diretor dos campi que conseguem acompanhar essa rotatividade mais de perto 

nos campi e não faz-se necessário a espera da portaria pela reitoria que entra na fila das 

demandas de portarias de todos os assuntos da diretoria.” 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

 

 

 

 

 

Relatório de Auditoria nº26/2016          6 

 

 

 

 

 

Análise da AUDIN:     A avaliação de Desempenho em Estágio probatório trata-se de 

período de experiência, supervisionado pela Administração, destinado a verificar a real 

adequação dos servidores públicos ocupante de cargos de provimento efetivo na primeira fase 

da relação funcional com a Administração Pública. Para avaliação do servidor é designado 

servidores para compor a Comissão de Avaliação Especial - CAE, que busca avaliar a retidão 

moral, a aptidão para a função, a disciplina, a responsabilidade, a assiduidade, a dedicação e a 

eficiência dos servidores empossados e em exercício, mediante observações e inspeções 

regulares.  

Para que as Avaliações de Desempenho em Estágio Probatório dos servidores do 

IFMT tenham efetividade nos seus processos, é necessário que se cumpra o prazo para 

composição da CAE, que são de até três meses após o exercício do servidor. Pois, não teria 

sentido um servidor ser avaliado por uma Comissão em que seus membros não tenham 

conhecimento dessa incumbência desde o início do exercício daquele servidor no 

campus/Reitoria, atentando aos requisitos a serem observados por esta comissão de acordo 

com o regulamento do IFMT.  Cabe a Gestão orientar e advertir as CGP dos campi, 

conscientizando-os da importância de se cumprirem com correta aplicação dos procedimentos 

a serem executados, conforme o regulamento do IFMT. 

 

Recomendação 1: Criar mecanismos de controle mensal de procedimentos dos 

processos de desempenho em estágio probatório, bem como do cumprimento dos prazos da 

Resolução CONSUP/IFMT nº48/2012. 

Recomendação 2: Cumprir o prazo para composição das Comissões de Avaliação 

Especial - CAE, de até três meses após a entrada em exercício do servidor e recompondo seus 

membros, imediatamente,  toda vez que houver necessidade, para avaliação de desempenho 

em estágio probatório, em observância à Resolução CONSUP/IFMT nº48/2012. 
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Constatação 1.3. Não foi localizado no processo nº 23194.006494.2016-87, os documentos 

que devem compor a abertura do processo de avaliação: 

● Dados funcionais do servidor; 

● Cópia da comunicação efetuada ao servidor no ato da posse com a devida ciência, 

conforme o Anexo I, da Resolução CONSUP/IFMT nº48/2012. 

 

Manifestação da Unidade: “Reorientamos os campi a verificar todos os 

procedimentos e informações que devem constar no processo” 

 

Análise da AUDIN: A  falta de documentação na instrução do processo de avaliação 

em estágio Probatório do servidor, evidência a falta de efetividade nas ações do CGP do 

campus”. Cabe a DSGP, implementar os controles internos e  avaliar as rotinas 

administrativas, com base na verificação dos procedimentos operacionais, levando em 

consideração o conjunto de normas e procedimentos da entidade, bem como os trabalhos 

voltados para avaliação da rotina administrativa, com base na verificação dos procedimentos 

operacionais. 

 

Recomendação 1: Implementar os controles internos dos procedimentos operacionais 

na CGP dos Campi, integrado com a DSGP da Reitoria. 

 

 

Constatação 1.4. Falhas na formalização dos processos, contrariando a Portaria Normativa 

SLTI/MPOG nº 05/2002, Portaria MEC nº 1.042/2012, Resolução CONSUP/IFMT nº 

94/2014 e acórdãos TCU. 

 

Processo nº Descrição 

23198.006791.2016-92 

23198.006792.2016-37 

Abertura de mais de um processo para um 

mesmo objeto contratado, em desacordo 

com o acórdão nº 1.300/2003-1ªC, acórdão 
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nº 1.131/2007-1ªC e acórdão nº 2.960/2003-

1ªC, todos do TCU. 

 

 

Manifestação da Unidade: “Reorientamos os campi a verificar todos os 

procedimentos e informações que devem constar no processo”. 

 

Análise da AUDIN: De acordo com a Resolução CONSUP/IFMT nº 94/2014, a 

juntada por anexação de processos a processo caracteriza pela união permanente de um ou 

mais processos (processos acessórios) a outro processo (processo principal), desde que 

referente ao mesmo interessado e assunto, prevalecendo  número do processo principal. 

 

Recomendação 1: Orientar as Coordenações de Gestão de Pessoas dos campi e 

Reitoria que protocolem os processos de acordo com o Manual de Procedimentos de 

Protocolo do IFMT. 

 

 

2 – ACOMPANHAMENTO DOS AFASTAMENTOS PARA 

MESTRADO/DOUTORADO  e  LICENÇA CAPACITAÇÃO. 

Constatação 2.1. Avaliação de candidatos  por servidores que não foram designados para 

compor Comissão de avaliação (Portaria nº492, de 07 de março de 2016), conforme 

formulário de pontuação da pré-seleção de candidatos ao processo seletivo dos Editais nº11 e 

12/2016.  

 

PROCESSO Nº - CPF Descrição 
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PROCESSO Nº23192.003787.2016-22 

CPF: XXX.105.191-XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliador não designado na comissão 

PROCESSO Nº23188.004328.2016-25 

CPF: XXX.954.299-XX 

PROCESSO Nº23188.005593.2016-21 

CPF: XXX.356.301-XX 

PROCESSO Nº23193.005530.2016-03 

CPF: XXX.035.861-XX 

PROCESSO Nº23191.006274.2016-83 

CPF: XXX.369.301-XX. 

PROCESSO Nº23190.005993.2016-97 

CPF: XXX.048.339-XX 

PROCESSO Nº23188.005373.2016-05 

CPF: XXX.232.061-XX 

PROCESSO Nº23188.005123.2016-67 

CPF: XXX.507.192-XX 

PROCESSO Nº23191.006327.2016-66 

CPF: XXX.903.841-XX 

PROCESSO Nº23197.004928.2016-84 

CPF: XXX.160.331-XX 

PROCESSO Nº23188.005824.2016-04 

CPF:XXX.082.221-XX 

PROCESSO Nº23195.005052.2016-11 

 CPF: XXX.973.131-XX 

Ausência de assinatura ou nome dos 

avaliadores. 
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  Manifestação da Unidade:  “Os Servidores que avaliaram os processos foram os 

servidores designados pela Portaria nº 492/2016, exceto pela servidora C. N. da DSGP que 

substituiu a servidora D. F. S. de a., também da DSGP. A PROPES se compromete a 

documentar substituições de servidores designados por portaria em ações posteriores. ” 

Análise da AUDIN:  Na Administração Pública todos os procedimentos devem 

seguir os princípios da legitimidade e da transparência, garantindo a lisura dos atos 

administrativos do Gestor.  Considerando a manifestação da unidade, o membro da Comissão 

que constava na Portaria, ao  ser substituída por outra servidora, obrigatoriamente deveriam 

ter providenciada uma nova Portaria de substituição. Ressaltando que a  ausência de todos os 

trâmites formais pode vir acarretar em nulidade de todos os atos administrativos anteriores 

dentre outras situações, mesmo que a conduta praticadas  fossem de boa-fé, comprometendo 

assim, todo o certame. 

Recomendação 1: Definir colaboradores que executarão atividades de avaliação de 

documentação dos candidatos (a afastamentos, vagas de pós-graduações e/ou outros), de 

acordo com formação e experiência nas áreas, e que não haja conflito de interesses. 

Recomendação 2: Emitir portaria, previamente, com membros titulares e suplentes 

para cada edital de seleção de candidatos (a afastamentos, vagas de pós-graduações e outros), 

bem como sempre que houver alterações. 
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Recomendação 3: Abster-se de designar membros de comissão de avaliação (a 

afastamentos, vagas de pós-graduações e/ou outros), os servidores que tenham atribuições 

inerentes ao cargo ou função que ocupa no IFMT. 

 

Constatação 2.2. Ausência de formalização de processo, Editais nº11, 12 e 52/2016, abaixo: 

 

PROCESSO Nº - CPF Descrição 

PROCESSO Nº23188.005580.2016-51 

CPF:XXX.852.461-XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausência de numeração sequencial de folhas 

no processo 

               Editais nº11 e 12/2016 

PROCESSO Nº23193.004475.2016-26 

CPF: XXX.636.141-XX 

PROCESSO Nº23188.005916.2016-86 

CPF: XXX.182.141-XX 

PROCESSO Nº23197.005471.2016-25 

CPF: XXX.587.901-XX 

PROCESSO Nº23193.005530.2016-03 

CPF: XXX.035.861-XX 

PROCESSO Nº23188.005593.2016-21 

CPF: XXX.356.301-XX 

PROCESSO Nº23188.004328.2016-25 

CPF: XXX.954.299-XX 

PROCESSO Nº23188.005373.2016-05 
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CPF: XXX.232.061-XX 

PROCESSO Nº23197.004928.2016-84 

CPF: XXX.160.331-XX 

PROCESSO Nº23188.005123.2016-67 

CPF: XXX.507.192-XX 

PROCESSO Nº 

23188.017412.2016-17; 

23188.017984.2016-98; 

23188.018600.2016-54; 

23188.018601.2016-07; 

23188.017729.2016-45; 

23188.017623.2016-41; 

23188.018699.2016-94; 

23188.018648.2016-62; 

23188.017685.2016-53; 

23188.018656.2016-17. 
 

 
 
 

. Ausência de formalização no Processo de  

Seleção Prodoutoral/CAPES (Edital 

nº52/2016), para que contenha o mínimo de 

documentos em um único processo. 
 

. Ausência de numeração sequencial de 

folhas no processo 

 
 

Manifestação da Unidade:  Os documentos exigidos nos editais estão descritos em 

ambos os editais como segue:  

 

A PROPES Passará a cobrar dos interessados a numeraçãso das paginas dos 

processos Protocolados, inclusive deixando esta obrigação prevista nos Editais.” 
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Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a constatação. Cabe 

explicitar que, o procedimento administrativo é o meio pelo qual a Administração Pública 

materializa o cumprimento da decisão administrativa, ou seja, é um conjunto de peças que 

documentam o exercício da atividade administrativa passando por diversas fases desde a sua 

instauração até a sua concretização.  

 Atenta-se ainda que, todos os processos administrativos devem observar os critérios 

de: atuar conforme a lei; atendimento ao interesse geral, objetividade no atendimento do 

interesse público, atuar segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, divulgação 

oficial dos atos administrativos, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de 

obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao 

atendimento do interesse público, observância às formalidades essenciais à garantia do direito 

dos administrados, adotar nos processos formas simples, suficientes para proporcionar um 

adequado grau de certeza e segurança aos direitos dos administrados, apresentar a produção 

de provas e interposição de recursos nos processos que possam resultar em sanções e demais 

situações, de acordo com a Lei nº 9.784/99 que regula os processos administrativos. 

                   Recomendação 1: Iniciar os procedimentos de abertura de processos, 

materializando os documentos pertinentes ao mesmo, dando sequência numéricas as 

anexações sempre que surgir novas documentações até o seu andamento final, de acordo com 

as orientações do Manual de Procedimentos de Protocolo do IFMT (Resolução 

CONSUP/IFMT Nº 094/2014), Manual de Gestão de Documentos do Ministério da Educação 

e Portaria nº1.042/2012. 
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Constatação 2.3. Avaliação dos Recursos por servidores da PROPES e não por comissão 

designada para avaliação do processo (Portaria nº492, de 07 de março de 2016), referente aos 

Editais nº11 e 12/2016. 

Manifestação da Unidade:  “A PROPES já está tomando providências neste sentido. 

O Edital 067/2016, consta que o colegiado que avalia os processos também avaliará os 

recursos” 

Análise da AUDIN: Devido a designação da Portaria, de Comissão de avaliação de 

currículo no Processo seletivo, os  recursos interpostos, devem ser  avaliado pela mesma 

Comissão que analisou o pedido original e concluiu pelo seu deferimento ou indeferimento. 

Mesmo existindo critérios de seleção, cabe a Comissão que analisou o processo, rever o que 

levaram a pontuar ou não os documentos apresentados pelo candidato a seleção, 

demonstrando respostas contundentes, que impeça contestações internas e externas à 

instituição.   

 Recomendação 1: Atribuir aos membros de Comissões de avaliação de candidatos, 

em processos de afastamentos ou de qualificações, a avaliação de documentação apresentada 

no momento da inscrição e dos recursos. 

 

Constatação 2.4. Requisitos de pré-seleção de servidores não previsto nos Editais nº12 e 

11/2016 Reitoria / IFMT para cursar mestrado em Assessoria de Administração e em 

Contabilidade e Finanças do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 

(ISCAP), respectivamente, conforme comunicado no site do IFMT, do dia 25/02/2016. 
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Manifestação da Unidade:  “Constatação não procede, pois os requisitos para 

inscrições foram previstos no Item 4 em ambos os editais. 

 

Análise da AUDIN: Na Administração Pública devemos definir critérios objetivos de 

seleção, publicá-los em locais de fácil acesso ao público interessado, e exigir no momento da 

avaliação apenas os requisitos previstos em edital.  Entretanto no site do IFMT, divulgado em 

25/02/2016, foi divulgado requisito não listado no edital e reiterado na manifestação do 

 Gestor, sendo eles: 
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Quando houver necessidade de acrescentar novos critérios ou outras alterações 

editalícias, o Gestor deve publicar edital complementar e, se for o caso, protelar o prazo de 

inscrições dos candidatos.  Salienta-se que critérios ou cláusulas não previstas em Edital são 

passíveis de anulação e podem comprometer todo o certame. 

 

Recomendação 1:  Aprimorar os controles sobre procedimentos em Processos 

Seletivos para servidores, candidatos à vagas em cursos de pós-graduação. 

Recomendação 2:  Produzir editais seletivos, observando normativas internas sobre 

qualificação de servidores, além de basear-se em legislações sobre concursos públicos e 

processos seletivos. 

 

Constatação 2.5. Ausência de elaboração de projeto conjunto e de convênio 

específico, visando a consecução dos objetivos da cláusula primeira do Protocolo de 

Intenções celebrado pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e o 

Instituto Politécnico do Porto. 

Manifestação da Unidade:  “Por se tratar de um programa de âmbito Internacional, 

a celebração de convênios faz parte da DSRI - Diretoria Sistêmica de Relações 

Internacionais. Para publicação dos editais de seleção de servidores a PROPES 

fundamentou-se no Protocolo de Intensões e no Aditivo” 

 

Análise da AUDIN: A competência da Diretoria de Relações Internacionais- DRI na 

elaboração das políticas de cooperação internacional do IFMT, não garante que o setor irá 
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conhecer todas as ações que ocorrem em todo o IFMT, necessitando ser provocada.  No caso 

analisado, a parceria foi realizada pela PROPES, com o acompanhamento da DRI. 

Ao fundamentar-se no Protocolo de Intenções e seu aditivo, o Gestor deveria ter 

solicitado o assessoramento da DRI, para efetivar o convênio ou acordo de cooperação 

específico, uma vez que o protocolo de intenções assim estabelece. 

Salienta-se que a não observância e cumprimento dos deveres estabelecidos na 

legislação pública acarreta responsabilidade administrativa, de acordo com art. 124 da Lei 

8.112/90. 

 

Recomendação 1: Comunicar a DRI todas as ações internacionais quando ocorrerem 

parcerias com iniciativa da PROPES. 

Recomendação 2:  Providenciar em conjunto com a DRI, acordo de cooperação ou 

convênio específico sobre a realização do mestrado em Portugal. 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade dos controle internos nos procedimentos do DSGP com os 

campi. 

Causa 2: Fragilidade na execução das atividades e atribuições de acordo com o 

regulamentos do IFMT . 

Causa 3: Fragilidade nos procedimentos de avaliação de desempenho em estágio 

Probatório. 

Causa 4: Fragilidade nos procedimentos das confecções das itens a constar nos editais 

de mestrado e doutorado. 
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 IV – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidir os pontos ressalvados nas 

constatações acima registradas dos processos analisados, e também para saneamento de todas 

as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os riscos pela não 

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas ao longo do 

exercício por esta Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de providências. 

 

Cuiabá, 30 de setembro de 2016. 

Equipe AUDIN: 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
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Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas. 

 

                 

              ANEXO I 

Estágio Probatório de servidores 

PROCESSOS  nº 

23194.016489.2016-82 

23194.006494.2016-87 

23198.006792.2016-37 

23194.004554.2016-27 

23198.006791.2016-92 

23194.004553.2016-82 

Licença Capacitação e afastamento 

PROCESSOS  nº 
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23194.008627.2016-50 

23196.002997.2016-63 

Acompanhamento dos afastamentos para Mestrado/Doutorado  

Editais nº 

11, 12 e 52/2016 

 


