
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ANEXO III 
FICHA DE CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 Decreto nº 084/2022 
  Preenchimento pela CAEP 

NOME SERVIDOR AVALIADO: 
  

CARGO: 
 
MATRÍCULA:  DATA DE ADMISSÃO: 
 UNIDADE ADMINISTRATIVA/LOTAÇÃO: 
 
 1º Período avaliativo: Total dos pontos obtidos  

 2º Período avaliativo: Total dos pontos obtidos  

 3º Período avaliativo: Total dos pontos obtidos  

 Média aritmética dos períodos avaliativos: Total dos pontos obtidos  
 

Decreto nº 084/2022: 
Art. 6º Para efeito de confirmação definitiva da aptidão e capacidade para o efetivo exercício do cargo, ao final 
do Estágio Probatório o servidor avaliado será considerado apto para o efetivo exercício do cargo, desde que 
atinja o rendimento mínimo de 70% (setenta por cento) do resultado da média aritmética simples dos 3 (três) 
períodos avaliativos, ou no caso do §1º do artigo 4º deste Decreto, a média aritmética simples dos 2 (dois) 
períodos avaliativos, e se tiver tido efetivo exercício nos 3 (três) períodos avaliativos, confome artigos 39 e 148 
da Lei nº 1.596, de 2001. 
 
Considerando que o servidor ___________________(teve/não teve) efetivo exercício nos 3 (três) 
períodos avaliativos e obteve a média aritmética ___________ pontos, que representa o resultado 
final de ______% ( _________________________________________________________ ) dos 
pontos. Assim a CAEP no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 7º do Decreto nº 084,
de 07 de abril 2022, atesta que o servidor_______________________________________________ 
________________________________matrícula nº____________________, __________________ 
(cumpriu/não cumpriu) o Estágio probatório e foi considerado______________ (apto/não apto) a ser 
efetivado no serviço público. 
               
Encaminha-se à chefia imediata para ciência do servidor. 
 
________de___________________de____________ 
 
 
 
Assinatura dos membros da CAEP 
Estou ciente do resultado do Estagiário Probatório, e: 
 Desejo apresentar recurso             Não desejo apresentar recurso 
 
________de____________________de____________ 
 
 
Assinatura do Servidor avaliado 
 Homologo o Estágio Probatório, conforme inciso III do artigo 3º do Decreto nº 084 ,de 07 de abril 2022. 
 
_________de________________de____________ 
 
 
Assinatura e carimbo da Autoridade Competente 
 
 


