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EDITAL Nº 001/2016 
 

PAULO ROBERTO GONÇALVES OGEDA, Diretor Executivo da Fundação 
Assisense de Cultura “Joshey Leão” - FAC, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
estarão abertas, no período de 29 de fevereiro de 2016 a 14 de março de 2016, as inscrições 
para o PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA POR MEIO DE PROMOÇÃO 
POR MERECIMENTO, aos servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal de Carreira da 
Fundação Assisense de Cultura “Joshey Leão” - FAC a que se refere o artigo 27 da Lei nº 2.861 
de 04 de fevereiro de 1991 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Assis, a Lei nº 
2.875, de 30 de abril de 1991 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.317, de 21 de outubro 
de 1991, nos termos deste Edital.  
 
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES E REQUISITOS:  
 
1.1. O processo de desenvolvimento na carreira por meio de promoção por merecimento, será 
regido pela Lei nº 2.875, de 30 de abril de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Funcionários do Município de Assis e dá outras providências e pelo Decreto nº 
2.317 de 21 de outubro de 1991, que regulamenta e implanta o Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Funcionários do Município de Assis. 
 
1.1.1. Por Promoção considera-se a passagem do servidor de um nível para o seguinte, dentro 
da mesma classe, obedecendo aos critérios especificados para a avaliação de desempenho. 
 
1.2. São requisitos mínimos, para inscrição do servidor neste processo: 
a) Encontrar-se em efetivo exercício;  
b) Ter cumprido o estágio probatório; 
c) Ter cumprido o interstício mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo 
exercício no nível, de acordo com o Decreto Municipal nº 2.317, de 21 de outubro de 1991. 
 
1.2.1. Para efeito de promoção não são consideradas como de efetivo exercício: 
a) faltas injustificadas e as justificadas com perda de vencimentos dos dias de faltas; 
b) as licenças sem remuneração dos cofres municipais, excetuadas nos casos de funcionários 
que tiverem percebendo auxílio-doença; 
c) suspensão disciplinar. 
 
1.3. Somente serão analisados, os documentos dos servidores que estiverem aptos à promoção, 
cujas condições serão avaliadas tendo por base o exercício do ano de 2015.  
 
1.4. A promoção por merecimento será apurada através de boletins específicos, nos termos dos 
Anexos IV e V e operacionalizada pela Comissão de Desenvolvimento Funcional da Fundação 
Assisense de Cultura “Joshey Leão” - FAC, constituída pela Portaria nº 501/2016, de 11 de 
fevereiro de 2016. 
 
1.5. Poderão ser promovidos até o máximo de 25% (vinte e cinco por cento) dos servidores 
dentro de cada classe e nível e que fizerem jus, conforme o Anexo VII – Quadro de Vagas 
disponíveis, que faz parte integrante deste Edital. 
 
2. DA INSCRIÇÃO:  
 
2.1. O pedido de inscrição deverá ser feito por meio de requerimento, sem emendas ou rasuras, 
conforme modelo constante do Anexo I deste Edital, preenchido e assinado pelo próprio 
candidato. 
  
2.1.1. A assinatura e a entrega do pedido de inscrição implicará no conhecimento e aceitação de 
todas as disposições deste Edital.   
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2.2. O período das inscrições será de 29 de fevereiro de 2016 a 14 de março de 2016, de 
segunda à sexta feira, no horário de expediente normal do setor administrativo da FAC, 
excetuando-se o horário de almoço compreendido entre 11hs30min e 13hs30min.  
 
2.3. A inscrição deverá ser dirigida à Comissão de Desenvolvimento Funcional da Fundação 
Assisense de Cultura “Joshey Leão” - FAC, protocolizada diretamente na Administração Geral da 
FAC, localizada no Tetro Municipal, sito à Rua Floriano Peixoto, 757, Centro, nesta cidade. 
 
2.4. Os documentos de inscrição deverão ser colocados em envelope identificado com a 
expressão "PROMOÇÃO POR MERECIMENTO - EDITAL Nº 001/2016", conforme 
modelo/exemplo do Anexo VI . 
2.5. O requerimento de inscrição deverá estar acompanhado de cópias dos seguintes 
documentos:  
 
a) certificados ou comprovantes de participação em cursos e treinamentos promovidos pela 
Administração, graduações ou treinamentos relacionados com a sua área de atuação a serem 
considerados no Boletim de Mérito A, conforme Anexo IV deste Edital;  
  
2.5.1. Serão considerados, para efeitos deste Edital, os cursos feitos por designação da FAC e os 
frequentados por iniciativa própria, em instituições oficiais ou particulares, de reconhecida 
idoneidade técnica. 
 
2.6. A Comissão de Desenvolvimento Funcional poderá, a qualquer momento, solicitar os 
respectivos originais ou cópias autenticadas dos documentos apresentados, bem como solicitar 
ao setor responsável pela realização/promoção do evento/curso informações sobre os mesmos.  
 
2.7. As inscrições para os mesmos fins já formalizadas pelos servidores, encaminhadas pelo 
Sindicato dos Servidores Municipais de Assis à Prefeitura são consideradas válidas e aptas a 
participarem do processo de promoção por mérito, prevista neste Edital, dispensando a 
realização de nova inscrição. 
 
2.8. Quando o servidor possuir mais de um vínculo, o mesmo deverá proceder inscrições 
separadas e distintas para cada vínculo. 
 
2.9. As inscrições deferidas e indeferidas por não se enquadrarem nos requisitos necessários de 
acordo com este Edital e a legislação que o fundamenta, serão divulgadas no Diário Oficial do 
Município, bem como será afixada no Mural de Avisos da Fundação Assisense de Cultura - FAC. 
    
 
2.10. O prazo para interposição de recurso em face das inscrições indeferidas será de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da sua publicação oficial.  
 
3. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE: 
3.1. Nos termos do art. 21 da Lei nº 2.875 de 30 de abril de 1991, a promoção será apurada com 
base nos resultados das avaliações de desempenho dos servidores, por meio dos Boletins de 
Merecimento “A” e “B”, conforme Anexo IV e V e mediante a apresentação dos comprovantes de 
participação em cursos.  
 
3.2. Os cursos e treinamentos cuja carga horária não estiver expressa no comprovante 
apresentado, não serão considerados para fins de pontuação.  
 
3.3. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos pelo Boletim de Merecimento 
“A” e “B”, tendo por base os critérios de pontuação expressamente previstos no Decreto nº 2.317 
de 21 de outubro de 1991. 
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2.2. O período das inscrições será de 29 de fevereiro de 2016 a 14 de março de 2016, de 
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excetuando-se o horário de almoço compreendido entre 11hs30min e 13hs30min.  
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3.1. Nos termos do art. 21 da Lei nº 2.875 de 30 de abril de 1991, a promoção será apurada com 
base nos resultados das avaliações de desempenho dos servidores, por meio dos Boletins de 
Merecimento “A” e “B”, conforme Anexo IV e V e mediante a apresentação dos comprovantes de 
participação em cursos.  
 
3.2. Os cursos e treinamentos cuja carga horária não estiver expressa no comprovante 
apresentado, não serão considerados para fins de pontuação.  
 
3.3. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos pelo Boletim de Merecimento 
“A” e “B”, tendo por base os critérios de pontuação expressamente previstos no Decreto nº 2.317 
de 21 de outubro de 1991. 
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3.3.1. Na Avaliação de Mérito A, de acordo com o Anexo IV, será apurado unicamente: 
a) assiduidade; 
b) pontualidade; 
c) escolaridade; 
d) punições; e 
e) cursos. 
 
3.3.2. Na Avaliação de Mérito B, os quais serão analisados e preenchidos na forma do Anexo V, 
pela Chefia imediata do servidor, devidamente identificada, serão considerados os seguintes 
fatores: 
 
a) qualidade do trabalho; 
b) quantidade do trabalho; 
c) auto-suficiência; 
d) iniciativa; 
e) tirocínio; 
f) colaboração; 
g) ética profissional; 
h) conhecimento do trabalho; 
i) aperfeiçoamento funcional; 
j) compreensão dos deveres. 
 
3.3.3. Somente será considerado apto para o processo de promoção o candidato que obtiver, no 
mínimo, 70 (setenta) pontos apurados no Boletim de Merecimento. 
  
3.4. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, serão considerados, sucessivamente, os 
seguintes critérios:  
 
a) ingresso através de concurso público; 
b) maior tempo de serviço na classe; 
c) maior tempo de serviço na carreira; 
d) maior tempo de serviço público municipal; 
e) maior tempo de serviço público em geral; 
f) candidato casado ou viúvo, que tiver maior número de filhos; 
g) candidato casado; 
h) candidato solteiro, que tiver filhos(s) menor (es) reconhecido (s); 
i) candidato que for mais idoso. 
 
3.5. A concessão da promoção obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final dos 
servidores.  
 
4. DO RESULTADO FINAL: 
 
4.1. O resultado final do processo de avaliação dos servidores que poderão ser promovidos por 
merecimento, será publicado no Diário Oficial Municipal até o dia 25 de abril de 2016. Caso seja 
necessário, o dia da publicação poderá ser prorrogado, mediante justificativa expressa e 
fundamentada pela Comissão de Desenvolvimento Funcional. 
 
4.2. Findo o processo seletivo, será publicado o Resultado Final no Diário Oficial do Município e 
no Mural de Avisos da FAC. 
 

5. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DO RECURSO:  
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5.1. O servidor que se julgar prejudicado com a classificação final, poderá interpor pedido de 
reconsideração ao Diretor Executivo da FAC, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do 1.º 
(primeiro) dia útil subsequente à data da sua publicação.  
 
5.2. O pedido de reconsideração fundamentado, deverá ser apresentado por escrito e 
protocolizado nos mesmos moldes em que foi apresentada a inscrição para este processo de 
promoção.  
 
5.3. O Diretor Executivo da FAC proferirá decisão por escrito, ouvida a Comissão Municipal de 
Desenvolvimento Funcional, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do 
recebimento do recurso.  
 
5.4. Publicar-se-á novo resultado do processo de promoção, caso haja necessidade de alteração 
do mesmo em decorrência da análise do recurso.  
 
6. DA HOMOLOGAÇÃO: 
 
6.1. A Comissão de Desenvolvimento Funcional encaminhará relatório circunstanciado dos 
trabalhos ao Diretor Executivo da FAC, com a classificação final dos candidatos, para a sua 
homologação e publicação no Diário Oficial do Município.  
 
6.2. A homologação do processo se dará por meio de Portaria editado pela Administração, e 
encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos para sua aplicação em folha de 
pagamento, respeitada sempre a ordem de classificação.  
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
7.1. É essencial a manifestação da vontade do Servidor, por meio de inscrição ao processo de 
promoção, acompanhada da documentação exigida neste Edital.  
 
7.2. As cópias relativas aos documentos apresentados pelos candidatos ficarão sob a guarda da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, sendo posteriormente encaminhada ao Departamento 
de Recurso Humanos da Fundação Assisense de Cultura “Joshey Leão” - FAC.  
 
7.3. Após a publicação da classificação final dos candidatos, a Comissão poderá disponibilizar ao 
Servidor interessado cópia da sua pontuação.  
 
7.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Desenvolvimento funcional.  
 
7.5. Os atos da Comissão que devam ser divulgados serão publicados em seu inteiro teor no 
Diário Oficial do Município, e no Mural de Avisos da FAC. 
 
7.6. Cópia do inteiro teor deste Edital será encaminhada ao Sindicato dos Servidores Municipais, 
para conhecimento e divulgação.  
 

Fundação Assisense de Cultura – FAC, em 29 de fevereiro de 2016. 
 
 
 

PAULO ROBERTO GONÇALVES OGEDA 
Diretor Executivo 
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EDITAL 001/2016 

ANEXO I 

 
REQUERIMENTO – INSCRIÇÃO PARA PROCESSO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 
 

À FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULTURA - FAC 
COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

Nome:                                                                                   Matrícula: 
CPF:                                                                             RG: 
Cargo de origem:  
Unidade de Exercício: 
Data de ingresso: 
Escolaridade: 
Requer a sua inscrição para participar do PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO NA 
CARREIRA POR MEIO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO, nos termos do Edital nº 
01/2016, destinado aos servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal de Carreira da 
Fundação Assisense de Cultura “Joshey Leão” - FAC a que se refere a Lei nº 2.875, de 30 de 
abril de 1991 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.317, de 21 de outubro de 1991. 
Para tanto, declara a relação de cursos desenvolvidos para o aperfeiçoamento do seu 
desempenho profissional, na seguinte conformidade: 
 
(    ) Certificado/Diploma de Conclusão de 1º grau 
(    ) Certificado/Diploma de Conclusão do 2º grau. 
(    ) Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior. 
(    ) _____ (_____________) Certificado(s) de Curso (s) – duração de 01 dia. 
(    ) _____ (_____________) Certificado(s) de Curso (s) – duração de 02 a 3 dia(s). 
(    ) _____ (_____________) Certificado(s) de Curso (s) – duração de 4 dias ou mais.  
 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Assis, _____ de _______________ de 2016. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do funcionário 
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promoção.  
 
5.3. O Diretor Executivo da FAC proferirá decisão por escrito, ouvida a Comissão Municipal de 
Desenvolvimento Funcional, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do 
recebimento do recurso.  
 
5.4. Publicar-se-á novo resultado do processo de promoção, caso haja necessidade de alteração 
do mesmo em decorrência da análise do recurso.  
 
6. DA HOMOLOGAÇÃO: 
 
6.1. A Comissão de Desenvolvimento Funcional encaminhará relatório circunstanciado dos 
trabalhos ao Diretor Executivo da FAC, com a classificação final dos candidatos, para a sua 
homologação e publicação no Diário Oficial do Município.  
 
6.2. A homologação do processo se dará por meio de Portaria editado pela Administração, e 
encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos para sua aplicação em folha de 
pagamento, respeitada sempre a ordem de classificação.  
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
7.1. É essencial a manifestação da vontade do Servidor, por meio de inscrição ao processo de 
promoção, acompanhada da documentação exigida neste Edital.  
 
7.2. As cópias relativas aos documentos apresentados pelos candidatos ficarão sob a guarda da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, sendo posteriormente encaminhada ao Departamento 
de Recurso Humanos da Fundação Assisense de Cultura “Joshey Leão” - FAC.  
 
7.3. Após a publicação da classificação final dos candidatos, a Comissão poderá disponibilizar ao 
Servidor interessado cópia da sua pontuação.  
 
7.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Desenvolvimento funcional.  
 
7.5. Os atos da Comissão que devam ser divulgados serão publicados em seu inteiro teor no 
Diário Oficial do Município, e no Mural de Avisos da FAC. 
 
7.6. Cópia do inteiro teor deste Edital será encaminhada ao Sindicato dos Servidores Municipais, 
para conhecimento e divulgação.  
 

Fundação Assisense de Cultura – FAC, em 29 de fevereiro de 2016. 
 
 
 

PAULO ROBERTO GONÇALVES OGEDA 
Diretor Executivo 
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EDITAL 001/2016 
ANEXO II    

DENOMINAÇÕES DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DE CARREIRA 
E PADRÕES DE VENCIMENTOS (classe e nível) 

 
DENOMINAÇÃO DE CARGOS  PADRÃO DE 

VENCIMENTOS 

AGENTE ADMINISTRATIVO 20 I a 20 H 

AJUDANTE DE SERVIÇOS 20 C a 20 F 

AJUDANTE DE PRODUÇÃO 20 C a 20 F 

AUXILIAR TÉCNICO 20 D a 20 H 

BIBLIOTECÁRIO 40 G a 50 C 

INSTRUTOR DE ARTES 30 B a 30 E 

MOTORISTA 20 K a 30 F 

ENCARREGADO DE CONTROLE ECONÔMICO E 
FINANCEIRO 

30 C a 30 J 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULTURA “JOSHEY LEÃO” 

 

 
 
 

 

EDITAL 001/2016 
ANEXO III 

TABELA DE PADRÕES DE VENCIMENTOS 

NÍVEL REF 10 REF 20 REF 30 REF 40 REF 50 REF 60 
A 479,92 721,22 1.128,80 1.844,37 3.067,16 5.263,23 
B 497,61 751,13 1.179,66 1.930,45 3.214,42 5.631,65 
C 516,18 782,41 1.232,56 2.020,82 3.368,99 6.025,85 
D 549,82 833,50 1.288,05 2.115,72 3.531,28 6.447,68 
E 556,17 849,75 1.346,33 2.215,35 3.701,72 6.899,01 
F 577,69 886,12 1.407,49 2.319,95 3.880,63 7.381,95 
G 600,21 924,26 1.471,71 2.429,81 4.068,55 7.898,63 
H 623,89 964,22 1.539,10 2.545,15 4.265,83 8.451,57 
I 648,87 1.006,20 1.609,91 2.666,24 4.473,00 9.043,18 
J 674,96 1.050,33 1.684,25 2.793,45 4.690,49 9.676,23 
K 711,62 1.096,58 1.762,40 2.926,93 4.918,90 10.353,54 
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EDITAL 001/2016 
ANEXO IV 

 
AVALIAÇÃO DE MÉRITO “A” 

FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULTURA – FAC 
   

   DIVISÃO DE RECURSOS 
HUMANOS PARA: PROMOÇÃO: 

 

ACESSO: 
 

ASCENSÃO: 
 

 

NOME: 
____________________________________________________________________________________

______ 
CARGO: 

_______________________________
________ 

DEPARTAMENTO: _______________________________ 

DATA DE INGRESSO: 
____________________________ SETOR: ________________________________________ 

AVALIAÇÃO DE MÉRITO “A” 
 
      

1 ASSIDUIDADE (A)  2 PONTUALIDADE (P)  

    

NÚMERO DE FALTAS INJUSTIFICADAS x 2 ___________ NÚMERO DE ATRASOS ___________ 
NÚMERO DE FALTAS JUSTIFICADAS ___________ NÚMERO DE SAÍDAS ANTECIPADAS ___________ 

TOTAL ___________ TOTAL ___________ 
F = SOMA DAS FALTAS ___________ I = SOMA DIVIDIDA POR 3 ___________ 

E = PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA 
FUNÇÃO 

(EM DIAS) 
___________ 

E = PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA 
FUNÇÃO 

(EM DIAS) 
___________ 

  CÁLCULO 
 

A = 30 - 365 F 
E  

CÁLCULO 
 

P = 20 - 365 I 
E  

 
      

3 ESCOLARIDADE  4 PUNIÇÕE
S 

 

  

  TEM PUNIÇÕES 
       

 SIM  

(- 
       
     ) 

NÃO  (+            ) 
       

  DATA  TIPO DE NÚMERO DO 
DOCUMENTO PON

TOS   

  
1º GRAU 

COMPLETO 
03 

PONTO
S 

 

   
ADVERTÊNCIA 

VERBAL  
-
1  

   
ADVERTÊNCIA 

ESCRITA  
-
2  

  
2º GRAU 

COMPLETO  
05 

PONTOS  

   
SUSPENSÃO ATÉ 

5 DIAS  
-
3  

   
SUSPENSÃO DE 6 

 A 30 DIAS  
-
4  

  
SUPERIOR 
COMPLETO  

10 
PONTOS  

   
SUSPENSÃO 

ACIMA DE 10 DIAS  
-
5  

    
RESSARCIMENTO 

POR DANOS  
-
5  SUBTOTAL  

        

    

PUNIÇÕE
S 

      

           
           

 
 
   

5 CURSOS  

 

 DE 01 DIA - DOIS PONTOS CADA UM DE 02 A 03 DIAS - TRÊS PONTOS CADA UM 04 OU MAIS DIAS - CINCO PONTOS CADA UM  

 DATA TÍTULO DO CURSO PONTOS DATA TÍTULO DO CURSO PONTOS DATA TÍTULO DO CURSO PONTOS  
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 SUBTOTAIS         

 

 
    

6 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE 
MÉRITO “A” 

 PONTOS 
 

 FATORES PONTOS  

 ASSIDUIDADE   DATA: ________/________/________________ 
 PONTUALIDADE    

 ESCOLARIDADE   
REALIZADO POR: 

______________________________________________________ 
 CURSOS    

    
ASSINATURA DO SERVIDOR: 

____________________________________________ 
 SUBTOTAL    

 PUNIÇÕES   
VISTO DA CHEFIA IMEDIATA: 

____________________________________________ 
 TOTAL   
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EDITAL 001/2016 

ANEXO V 

AVALIAÇÃO DE MÉRITO “B” 

NOME:_______________________________________________________________ 
CARGO:______________________________________________________________ 
DATA DE INGRESSO: ___/___/______   SETOR: _____________________________ 
 
I – QUALIDADE DE TRABALHO     PONTOS: 
Não pense no volume de trabalho, considere apenas o grau de exatidão, a precisão e a 
apresentação. Junte, se possível, amostra do trabalho comumente executado. 
(  ) Número incomum de erros. 
(  ) Erros frequentes. 
(  ) Erros ocasionais: trabalho normal. 
(  ) Perfeição desejada. 
(  ) Excepcionalmente perfeito. 
 
II - QUANTIDADE DO TRABALHO      PONTOS: 
Não pense na qualidade do trabalho. 
Considere tão somente a produção diária ou outra unidade adequada, comparada aos padrões 
desejados, inclusive o volume do trabalho produzido. Indique, se possível, a quantidade do 
trabalho executado. 
(  ) Insuficiente. 
(  ) Razoável. 
(  ) Suficiente. 
(  ) Acima da média. 
(  ) Excepcional. 
 
III – AUTO SUFICIÊNCIA       PONTOS: 
Capacidade para desempenhar as tarefas de que foi incumbido sem necessidade de 
assistência ou supervisor permanente de outrem. 
(  ) Necessita, em caráter permanente, de assistência. 
(  ) Necessita de freqüente assistência. 
(  ) Precisa de supervisão ocasional. 
(  ) Necessita raramente de supervisão. 
(  ) Não precisa de assistência ou supervisão. 
 
IV – INICIATIVA        PONTOS: 
Capacidade de pensar e agir com senso comum na falta de normas e processos de trabalho 
previamente determinados, assim como a de apresentar sugestões ou idéias tendentes ao 
aperfeiçoamento do serviço. 
(  ) Não possui iniciativa. 
(  ) Quase não possui iniciativa. 
(  ) Demonstra iniciativa ocasionalmente. 
(  ) Demonstra iniciativa com frequência. 
(  ) Excepcional iniciativa. 
 
V – TIROCÍNIO        PONTOS: 
Capacidade para avaliar e discernir a importância das decisões que deva tomar. 
(  ) Falta de tirocínio. 
(  ) Pouco tirocínio. 
(  ) Regular tirocínio. 
(  ) Desejável tirocínio. 
(  ) Excepcional tirocínio. 
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VI – COLABORAÇÃO        PONTOS: 
Qualidade de cooperar com a chefia e com os colegas na realização dos trabalhos afetos ao 
órgão em que tem exercício. 
(  ) Reluta em cooperar. 
(  ) Colabora pouco. 
(  ) Dá colaboração regular. 
(  ) Coopera com frequência. 
(  ) Dá excepcional cooperação. 
 
VII – ÉTICA PROFISSIONAL       PONTOS: 
Capacidade de discrição demonstrada no exercício da atividade funcional, ou em razão dela, 
assim como de agir com cortesia e polidez no trato com os colegas e as partes. 
(  ) Comportamento insuficiente. 
(  ) Comportamento regular. 
(  ) Comportamento normal. 
(  ) Comportamento desejado. 
(  ) Comportamento excepcional. 
 
VIII – CONHECIMENTO DO TRABALHO     PONTOS: 
Capacidade para realizar as atribuições inerentes ao cargo, com pleno conhecimento dos 
métodos e técnicas de trabalhos utilizados. 
(  ) Insuficientes capacidade e conhecimento. 
(  ) Regulares capacidade e conhecimento. 
(  ) Normais capacidade e conhecimento. 
(  ) Desejados capacidade e conhecimento. 
(  ) Excepcionais capacidade e conhecimento. 
 
IX – APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL     PONTOS: 
Comprovação de capacidade para melhor desempenho das atividades normais do cargo e para 
realização de atribuições superiores, adquirida através de cursos regulares relacionados com 
aquelas atividades ou atribuições, bem como por intermédio de estudos ou trabalhos 
específicos. 
(  ) Não comprova aperfeiçoamento funcional. 
(  ) Demonstra pouco aperfeiçoamento funcional. 
(  ) Aperfeiçoamento funcional regular. 
(  ) Aperfeiçoamento funcional desejado. 
(  ) Comprova excepcional aperfeiçoamento funcional. 
 
X – COMPREENSÃO DOS DEVERES      PONTOS: 
Noção de responsabilidade e seriedade com que o servidor desempenha as suas atribuições. 
(  ) Comportamento insuficiente. 
(  ) Comportamento regular. 
(  ) Comportamento normal. 
(  ) Comportamento desejado. 
(  ) Comportamento excepcional. 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Chefe 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do Servidor  
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XI – RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE MERITO “B” 

 
FATORES 

 
PONTOS 

 
Qualidade do trabalho 

 

 
Quantidade do trabalho 

 

 
Auto-suficiência 

 

 
Iniciativa 

 

 
Tirocínio 

 

 
Colaboração 

 

 
Ética Profissional 

 

 
Conhecimento do trabalho 

 

 
Aperfeiçoamento funcional 

 

 
Compreensão dos deveres 

 

 
CONTAGEM FINAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

Diga não

as DROGAS DISQUE

DENÚNCIA

COLABORE COM A POLÍCIA

DENUNCIE
Sigilo

ABSOLUTO
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UNIDADE DE PESSOAL                               PARA: (   ) PROMOÇÃO 
                                                                                    
 

 
NOME:________________________________________________________ 
 
CARGO: ______________________SECRETARIA:____________________ 
 
DATA DE INGRESSO:___________ DEPARTAMENTO:________________ 
 
                                                            SETOR:_________________________ 

 
 
DATA 

 
FATORES 

 
PONTOS 

  
Avaliação de Mérito A 

 
 

          
          Avaliação de Mérito B 

 

 

        
        TOTAL FINAL DE PONTOS 

 

 
 
CLASSIFICAÇÃO PARA PROMOÇÃO: 
 
                                                                         REALIZADO POR:_________________ 
 
                                                                         VISTO:__________________________ 
 
                                                                         DATA:___________________________ 
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RESPONSABILIDADES 
 
Por dinheiro ou títulos negociáveis (valor aproximado): 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Por material ou equipamento ( valor aproximado): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Por documentos confidenciais: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Por segurança de terceiros: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES 
                            
Declaro que as informações constantes deste questionário são exatas e completas. 
                                                                         Em,     /      /    
De acordo: 
 
_________________________                       __________________________ 
         Funcionário                                                    Chefe Imediato 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO EDEFESA DO CONSUMIDOR

O PROCON ASSIS, Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor,
atendendo as reivindicações dos consumidores do Município de Assis,

informa o novo horário de atendimento ao público.

Das 08h as 11h 
Das 13h as 16h

Rua Benjamin Constant, 33
Pavimento Térreo -  Salas 07 e 08

Assis-SP – CEP 19.806-130

0800-7703633
18-3322-3633
18-3323-5935
18-3323-5874
18-3324-2976

 Telefones disponíveis
para esclarecimentos
dúvidas, reclamações

e denúncias. 
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EDITAL 001/2016   
ANEXO VI 

MODELO/EXEMPLO DE ENVELOPE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sem timbre) 

 

 

“PROMOÇÃO POR MERECIMENTO - FAC – EDITAL 001/2016” 

 

NOME: ________________________________________ 

Matrícula:______________________________________ 

Cargo de Origem:________________________________ 

______________________________________________ 

“ASSIS CONTRA  A PEDOFILIA, VIOLÊNCIA E ABUSO
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES”. 

DENUNCIE DISQUE 100, A LIGAÇÃO É GRATUITA E ANÔNIMA.
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PORTARIA Nº 501/2016

PAULO ROBERTO GONÇALVES OGEDA, 

Diretor Executivo da Fundação Assisense 

de Cultura - FAC, no uso de suas atribuições 

legais, 

- Considerando que o artigo 36 da Lei nº 2.875 

de 30 de abril de 1991, que dispõe sobre o 

Plano de Carreira, cargos e vencimentos dos 

Funcionários do Município de Assis, prevê que 

a avaliação de desempenho será realizada 

pela Comissão Municipal de Desenvolvimento 

Funcional, 

- Considerando as regras estabelecidas no 

Decreto nº 2.317 de 21 de outubro de 1991, 

em especial o seu artigo 29,

RESOLVE :

Instituir a Comissão de Desenvolvimento 

Funcional da Fundação Assisense de Cultura 

- FAC, composta pelos seguintes membros:

David Cícero de Oliveira

Ricardo Luis dos Santos

Natália Cristhina Kill

Cristina Célia Ferreira

Cláudia Fernanda Basílio

Ivani Campana

Paulo Eduardo Dias de Melo Vessoni

Registre-se. Cumpra-se. 

Assis, em 11 de fevereiro de 2016.

PAULO ROBERTO GONÇALVES OGEDA
Diretor Executivo

Fundação Assisense de Cultura - FAC

PORTARIA Nº 30.912/2016

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do 

Município de Assis, no uso de suas atribuições 

legais, 

R E S O L V E:

Exonerar, a pedido, VANESSA CADETE DA 

SILVA, portadora do RG nº 40.011.220-6, do 

cargo Agente Escolar, do Quadro de Pessoal 

de Carreira, a partir desta data.  

 

Prefeitura Municipal de Assis, em 29 de Fe-

vereiro de 2016.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Admi-

nistração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 
009/2016

Ref.: - Processo n.º  010/11 – Pregão n.º 

005/11 - Contrato nº 002/2012 – Fornecimento 

de materiais e mão de obra, para limpeza e 

serviços de jardinagem

CONTRATANTE: - Câmara Municipal de Assis

CONTRATADA: - Carvalho & Rocha Ltda - ME, 

CNPJ/MF sob n.º 11.733.248/0001-88 

OBJETO: - Prorrogação do prazo de vigência 

contratual por 02 (dois) meses e acréscimo de 

25% ao valor inicial atualizado

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: - A prorrogação 

do prazo contratual se fundamenta no artigo 

57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e na 

Cláusula Sexta – Da Vigência, item 6.1.1, do 

Contrato nº 002/12 e o acréscimo se funda-

menta no Inciso I, alínea “a” e § 1° do artigo 

65 da Lei Federal nº 8.666/93

VALOR GLOBAL: R$ 9.393,62 (nove mil 

trezentos e noventa e três reais e sessenta e 

dois centavos)

Assis, 29 de fevereiro de 2.016

Edson de Souza - Presidente da Câmara 
Municipal de Assis

ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

UM MOSQUITO NÃO É MAIS 
FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO. 

Tampe os tonéis
e caixas-d’água.

Coloque areia nos 
vasos de plantas.

Mantenha as calhas 
sempre limpas.

Retire sempre 
água dos pneus.

Deixe garrafas
sempre viradas.

Mantenha a lixeira 
bem fechada.


