
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONASManaus, terça-feira, 31 de maio de 202234

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
EXTRATO/IPAAM/P/Nº 175/2022

PROCESSO Nº 01.01.030201.004258/2022-56
TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO TEI Nº 0059/2021-IPAAM. FAÇO 
SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele noticia tiverem 
que de acordo com a previsão legal constante das Portarias nº 019/2020 e nº 
120/2020, emitidas pelo IPAAM, referentes ao SID-AM, que às 23:48 horas 
do dia 08/11/2021, foi lavrado o referido TERMO DE EMBARGO de uma 
área total inserida em Gleba da União denominada PIRAIBAS, município de 
Humaitá/AM, conforme dados abaixo, em face do desmatamento irregular 
realizado no ano de 2021, sem autorização ou licença ambiental, o qual foi 
constatado remotamente através da Sala de Monitoramento e Operações 
do IPAAM. Após identificação do Autuado serão adotadas as medidas ad-
ministrativas cabíveis. PRAZO PARA RECURSO: 20 (vinte) dias contados 
da data desta publicação, com base no artigo 113, do Decreto 6.514/2008.
RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO: ST687_2021;
CENTRÓIDE: 6º58’02,364”S; 63º01’23,3718”W;
ÁREA (ha): 15,34;
RTF Nº 0060/2021-IPAAM
Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, 
Manaus, 30 de maio de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - 

IPAAM
<#E.G.B#91357#34#93196/>

Protocolo 91357

Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos Delegados e Contratados do 

Estado do Amazonas – ARSEPAM
<#E.G.B#91281#34#93120>

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 013/2018 
ARSEPAM - PROCESSO Nº 01.06.011209.000611/2022-91, celebrado 
entre o Estado do Amazonas, por intermédio da ARSEPAM e a AMAZONAS 
COPIADORAS LTDA; OBJETO: prorrogação do Termo de Contrato 
nº 013/2018 de prestação de serviços impressão com fornecimento de 
equipamentos; VALOR GLOBAL: R$ 44.419,80 (quarenta e quatro 
mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Natureza da Despesa 339040.11 Programa de Trabalho 
04.122.0001.2001.0001; Fonte de Recursos 04010000. VIGÊNCIA: 
01.06.2022 à 31.05.2023. 

Manaus, 30 de maio de 2022.

JOÃO RUFINO JÚNIOR
Diretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Delegados e Contratados - ARSEPAM
<#E.G.B#91281#34#93120/>

Protocolo 91281
<#E.G.B#91205#34#93043>

PORTARIA Nº028/2022 - GDP/ARSEPAM
ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2022, aprovado 
na Lei Orçamentária nº 5.758 de 29 de dezembro de 2021 e em seus créditos 
adicionais.
O DIRETOR-PRESIDENTE ,no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o disposto no Art. 46 da Lei nº 5.558 de 04 de agosto de 2021.
CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das 
despesas, quanto aos subtítulos e/ou as modalidades do gasto,

RESOLVE:
I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2022, da Unidade 
Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;
II - Anexo I: com uma movimentação no valor de R$360,00 (TREZENTOS E 
SESSENTA REAIS);
III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos à data do lançamento no mês de maio de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.GABINETE DA 
PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de Maio 
de 2022.

JOÃO RUFINO JÚNIOR
Diretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Delegados e Contratados - ARSEPAM
<#E.G.B#91205#34#93043/>

Protocolo 91205

ANEXO I
11000 CASA CIVIL
11209 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS
DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA

TIPO
AÇÃO

GRP.
DSP.

FR

DETALHAMENTO

SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO

ND REG VALOR(R$) ND REG VALOR(R$)

04.125.3301.2330 A 3 401 3390 0007 360,00 3390 0011 360,00

Regulação da
Qualidade dos
Serviços Públicos
Delegados e
Contratados do
Estado do
Amazonas

360,00360,00TOTAL  (R$)

<#E.G.B#91205#34#93043>

<#E.G.B#91205#34#93043/>

Agência de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Estado do Amazonas – 

ADAF
<#E.G.B#91254#34#93093>

PORTARIA Nº 165/2022-ADAF
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E 
FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 11, inciso XII, da Lei nº 4.163, de 09 de março 
de 2015;
CONSIDERANDO igualmente as atribuições conferidas pela Lei nº. 3.801 
de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre a criação da ADAF e dá outras 
providências;
CONSIDERANDO o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do 
Amazonas - Lei nº 1.762, de 14 de novembro 1986 e suas alterações, que 
estabelece o período de 36 (trinta e seis) meses ao servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo, ficará sujeito ao estágio probatório, contado a 
partir de seu efetivo exercício;
CONSIDERANDO a Lei nº 3.503 de 12 de maio de 2010 - Institui o Plano 
de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos Servidores da Secretaria 
de Estado de Produção Rural - SEPROR e do Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável - IDAM, alterada pela Lei nº 4.029 de 
06 de maio de 2014 que dispõe sobre a incorporação dos servidores da 
SEPROR/CODESAV pela ADAF e a inclusão da ADAF no PCCR, e alterada 
pela Lei nº 4.575, de 09 de abril de 2018;
CONSIDERANDO a Portaria nº 244/2021 ADAF/AM de 02 de setembro de 
2021 e errata no dia 19 de outubro de 2021, que institui a Comissão de 
Avaliação, referente ao estágio probatório;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer manual de avaliação do 
Estágio Probatório dos servidores aprovados e nomeados no concurso da 
Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas - ADAF 
nº 01 - 2018, que se encontram aptos a passar pelo processo;
RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer as normas e os procedimentos para avaliação de 
desempenho dos servidores efetivos em estágio probatório no âmbito desta 
Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas - ADAF/AM;
Art. 2º. O estágio probatório, com duração de trinta e seis meses, tem por 
finalidade permitir à administração avaliar a aptidão e capacidade do servidor 
para o desempenho das atribuições do cargo de provimento efetivo para 
o qual tenha sido nomeado, mediante a aprovação em concurso público, 
observando os seguintes fatores:
I. Assiduidade/Pontualidade;
II. Disciplina;
III. Capacidade de iniciativa;
IV. Produtividade
V. Responsabilidade

CAPÍTULO I
DA AVALIÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 3º. A avaliação de desempenho do servidor em estágio probatório 
caracteriza-se por ser um processo contínuo, sistemático e periódico de 
avaliação, a partir do início do exercício do servidor no cargo efetivo, sendo 
os resultados apresentados auferidos em composição da pontuação da 
ficha, com os seguintes critérios:
I. A pontuação dos fatores: 1. Assiduidade/Pontualidade; 2. Disciplina; 3. 
Iniciativa; 4. Produtividade; 5. Responsabilidade terão intervalo de 03 a 10;
II. Cada fator terá sua pontuação individual, calculada por meio da média 
aritmética;
III. A nota de cada avaliação, será igual à soma da média de cada fator 
dividido pelo número de fatores;

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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d) motivo de doença em pessoa da família, por período superior a 90 
(noventa) dias;
e) para tratar de interesses particulares.
II. Disposição ou o afastamento para:
a) exercício de cargo na União, Estados, Distrito Federal, Municípios, ou 
para o Legislativo Estadual, obedecido os critérios fixados em normas 
específicas;
b) exercício de mandato eletivo;
c) exercício de mandado classista;
d) estudo, no Brasil ou no exterior, por prazo superior a 120 (cento e vinte) 
dias, ininterruptos ou não.
III. O período transcorrido entre a exoneração ou demissão do servidor e a 
correspondente reintegração por força de decisão administrativa ou judicial.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11. A Comissão de Avaliação do Estágio Probatório poderá utilizar outros 
procedimentos e ações que considere importantes para um melhor acompa-
nhamento do servidor e do processo de avaliação em si, como, por exemplo, 
realização de entrevistas individuais com outros servidores, observações, 
levantamentos, entre outros;
Art. 12. Poderão ser anexados a Ficha de Avaliação, documentos compro-
batórios, fornecidos pelos envolvidos no processo, assim como, documentos 
solicitados pela Comissão;
Art. 13. A comissão poderá solicitar do avaliador, a reconsideração da 
avaliação, quando julgar necessário;
Art.14. As avaliações devem ser realizadas obedecendo o princípio da 
imparcialidade e as informações fornecidas são de responsabilidade do 
avaliador, portando este deve ser criterioso e responsável;
Art. 15. Os casos omissos neste Manual de Avaliação de Estágio Probatório 
serão analisados pela Comissão de Avaliação e submetidas à aprovação do 
Diretor Presidente da ADAF.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA E FLORESTAL, em Manaus, 26 de maio de 2022.

ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO
Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal

<#E.G.B#91254#35#93093/>

Art. 4º. A avaliação de desempenho do servidor em estágio probatório será 
de competência do superior hierárquico imediato e/ou gerentes.
§1º. Em caso de afastamentos e/ou impedimentos legais ou morais do 
avaliador, este deve ser substituído por autoridade imediatamente superior;
§2°. Em caso de mudança de lotação do servidor, a avaliação deverá ser 
realizada pelo superior hierárquico imediato o qual esteve subordinado por 
maior período de tempo ou ambos, de acordo com a indicação da Comissão;

CAPITULO II
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 5°. A avaliação dos servidores aprovados e nomeados no concurso da 
ADAF Nº 01 - 2018 que se encontram em período de estágio probatório 
conforme preconizado em lei, devendo ser observado:
§1º. Avaliação do estágio probatório só terá 01 (um) modelo de ficha para 
todos os cargos;
§2º. O preenchimento da avaliação, mediante registro na ficha de avaliação 
de desempenho (anexo I) será realizado pelo avaliador e/ou avaliadores;
§3º. O avaliador deverá assinar a ficha de avaliação, caso haja mais de um 
avaliador estes devem manifestar que estão de acordo com o resultado da 
avaliação.
§4º. A avaliação receberá a validação da comissão, por meio, de assinatura 
de 01 (um) de seus componentes;
§5º. O avaliado deverá dar ciência em sua avaliação, que será encaminhada 
através do SIGED para a caixa pessoal de cada avaliado;
I. Caso este se recuse a dar ciência, deve-se colher a assinatura de duas 
testemunhas;
§6º. Os avaliadores terão prazo de 20 dias, a partir do recebimento da ficha, 
para realizarem a avaliação e encaminharem para comissão.

CAPITULO III
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DE RECURSOS

Art. 6º. É assegurado ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa;
§1º. O servidor que não concordar com o resultado da avaliação, terá o 
prazo de 07 dias, a contar do momento de ciência, para encaminhar a 
comissão formulário de Solicitação de Reconsideração da Avaliação (anexo 
II), fundamentando os motivos de sua discordância.
§2º. Não será aceito o pedido de reconsideração ou conhecido o recurso 
que for interposto fora do prazo.
§3º. A comissão terá prazo de 10 dias, para analisar a Solicitação de Re-
consideração da Avaliação, caso o avaliado não concorde com o resultado 
da análise da comissão poderá no prazo de 10 dias encaminhar nova 
solicitação, usando o mesmo formulário, para o Diretor Presidente da ADAF 
que se manifestará no prazo de 30 dias a contar da data do recebimento da 
solicitação, prorrogável por mais trinta dias.

CAPITULO IV
DO PRAZO

Art. 7º. O período de avaliação será de 03 anos, conforme preconizado em 
legislação. Este período será dividido com seguinte critério:
§1º. Ocorrerá em 02 etapas para todos os servidores em processo de 
avaliação;
§ 2º. Os servidores em estágio probatório da primeira nomeação, ocorrida 
em 19 de março de 2020, terão como primeiro intervalo de avaliação aproxi-
madamente de 02 anos e o segundo de 01 ano;
§ 3º. Os demais servidores em estágio probatório terão intervalo de avaliação 
aproximado de 01 ano e 06 meses;
§ 4º. Antes do final de cada etapa serão aplicadas fichas de avaliação de 
desempenho;
§ 5º O período de estágio probatório estará encerrado somente após 
análises e pareceres de todos os recursos administrativos.

CAPÍTULO V
DO RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO

Art. 8º. A nota final será obtida por meio da média aritmética das avaliações 
do servidor, caso este tenha aproveitamento igual ou superior a 70%, ou 
seja, nota igual ou superior a 07 (sete) estará apto à estabilidade no serviço 
público na ADAF, exceto se durante o período de 12 (doze) meses, apresente 
mais de 12 faltas, não justificadas, intercaladas ou não;
Art. 9º. O resultado do estágio probatório, conforme preconizado legislativa-
mente, será homologado em ato próprio pelo Diretor Presidente da ADAF, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas.

CAPÍTULO VI
DA SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 10. De acordo com a Lei nº 3.503 de 12 de maio de 2010 que Institui o 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR e suas alterações, os 
motivos que suspendem a contagem do prazo do estágio probatório são:
I. Licenças:
a) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
b) para o serviço militar;
c) para tratamento da própria saúde por período superior a 180 (cento e 
oitenta) dias;

ANEXO I  
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Período Avaliativo: 1º Período 2º Período 

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR 

NOME: MATRÍCULA: 

CARGO/FUNÇÃO: E-MAIL: 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR AVALIADO 

NOME: MATRÍCULA: 

CARGO: LOTAÇÃO: 

TELEFONE: E-MAIL: 

DATA NOMEAÇÃO: DATA EFETIVO EXERCÍCIO: 

PERÍODO AVALIATIVO: 

DATA INICIAL: DATA FINAL: 

Observação: as indicações de níveis de desempenho devem ser 
embasadas com evidências. 

1 - ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 

1.1 Quanto à frequência ao trabalho: 
Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 

Não atende 

3 
De forma reiterada, durante cada um de todos os meses 
do período avaliativo, não comparece ou não permanece 
no ambiente de trabalho e não comunica acerca das faltas 
à chefia imediata. 
Raramente atende 

5 

De forma reiterada, durante o período avaliativo, não 
comparece ou não permanece no ambiente de trabalho 
ou não comunica acerca das faltas à chefia imediata. 
Quando comunica as faltas à chefia imediata o faz 
posteriormente aos compromissos. 
Quase sempre atende 

7 
De forma esporádica, durante o período avaliativo, não 
comparece ou não permanece no ambiente de trabalho, 
comunicando as faltas à chefia imediata posteriormente 
aos compromissos. 
Atende 

9 
Comparece e permanece no ambiente de trabalho e 
comunica à chefia imediata acerca das faltas ou das 
saídas antecipadas de modo a não gerar transtorno ao 
andamento dos trabalhos nem ao atendimento às partes. 
Atende e supera as expectativas 

10 

Comparece e permanece no ambiente de trabalho e 
comunica as faltas ou as saídas antecipadas de modo a 
não gerar transtorno ao andamento dos trabalhos nem ao 
atendimento às partes, além de ter flexibilidade para 
atendimento de demandas eventuais de acordo com a 
necessidade da ADAF. 

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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ANEXO I  
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Período Avaliativo: 1º Período 2º Período 

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR 

NOME: MATRÍCULA: 

CARGO/FUNÇÃO: E-MAIL: 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR AVALIADO 

NOME: MATRÍCULA: 

CARGO: LOTAÇÃO: 

TELEFONE: E-MAIL: 

DATA NOMEAÇÃO: DATA EFETIVO EXERCÍCIO: 

PERÍODO AVALIATIVO: 

DATA INICIAL: DATA FINAL: 

Observação: as indicações de níveis de desempenho devem ser 
embasadas com evidências. 

1 - ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 

1.1 Quanto à frequência ao trabalho: 
Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 

Não atende 

3 
De forma reiterada, durante cada um de todos os meses 
do período avaliativo, não comparece ou não permanece 
no ambiente de trabalho e não comunica acerca das faltas 
à chefia imediata. 
Raramente atende 

5 

De forma reiterada, durante o período avaliativo, não 
comparece ou não permanece no ambiente de trabalho 
ou não comunica acerca das faltas à chefia imediata. 
Quando comunica as faltas à chefia imediata o faz 
posteriormente aos compromissos. 
Quase sempre atende 

7 
De forma esporádica, durante o período avaliativo, não 
comparece ou não permanece no ambiente de trabalho, 
comunicando as faltas à chefia imediata posteriormente 
aos compromissos. 
Atende 

9 
Comparece e permanece no ambiente de trabalho e 
comunica à chefia imediata acerca das faltas ou das 
saídas antecipadas de modo a não gerar transtorno ao 
andamento dos trabalhos nem ao atendimento às partes. 
Atende e supera as expectativas 

10 

Comparece e permanece no ambiente de trabalho e 
comunica as faltas ou as saídas antecipadas de modo a 
não gerar transtorno ao andamento dos trabalhos nem ao 
atendimento às partes, além de ter flexibilidade para 
atendimento de demandas eventuais de acordo com a 
necessidade da ADAF. 

1.2 Quanto à pontualidade ao trabalho: 
Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

De forma reiterada, durante cada um de todos os meses 
do período avaliativo, atrasa-se aos compromissos do 
ambiente de trabalho e não comunica acerca dos atrasos 
à chefia imediata. 

 Raramente atende 

5 
 

De forma reiterada, durante o período avaliativo, atrasa-se 
aos compromissos do ambiente de trabalho ou não 
comunica acerca dos atrasos à chefia imediata. Quando 
comunica acerca dos atrasos à chefia imediata o faz 
posteriormente ao compromisso. 

 Quase sempre atende 

7 
 

De forma esporádica, durante o período avaliativo, atrasa-
se aos compromissos do ambiente de trabalho, 
comunicando acerca dos atrasos à chefia imediata 
posteriormente ao compromisso. 

 Atende 

9 
 

É pontual e comunica à chefia imediata acerca dos atrasos 
de modo a não gerar transtorno ao andamento dos 
trabalhos nem o atendimento ao público. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

É pontual e comunica à chefia imediata acerca dos atrasos 
de modo a não gerar transtorno ao andamento dos 
trabalhos nem o atendimento às partes, além de ter 
flexibilidade de ajuste de horários de acordo com a 
necessidade da ADAF. 
 

 
2 - DISCIPLINA 
 

2.1 
Quanto à adequação e respeito às leis, às normas e às 
disposições regulamentares, bem como o irrestrito cumprimento 
dos deveres de cidadão e de servidor público: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 

 Não atende 
3 

 
Não respeita às leis, às normas e às disposições 
regulamentares, agindo em desacordo. 

 Raramente atende 

5 
 

Em regra, não segue às leis, às normas e às disposições 
regulamentares, quando alertado adequa-se seu 
procedimento. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Em regra, segue às leis, às normas e às disposições 
regulamentares, buscando esclarecimentos prévios 
quando tem alguma dúvida. 

 Atende 

9 
 

Sempre respeita, às leis, às normas e às disposições 
regulamentares, buscando esclarecimentos prévios 
quando tem alguma dúvida. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Sempre respeita, às leis, às normas e às disposições 
regulamentares, além de estimular os colegas de trabalho 
a terem as mesmas atitudes. 

  

2.2 
Quanto ao atendimento às tarefas para as quais é designado, 
cumprindo com fidelidade e presteza as determinações de sua 
chefia e superiores hierárquicos: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 Não executa às tarefas para as quais é designado. 
 Raramente atende 

5 
 

Respeita em alguns casos as tarefas para as quais é 
designado. 

 Quase sempre atende 
7 

 
O não atendimento ocorre de maneira esporádica, ou 
seja, em poucas vezes. 

 Atende 
9 

 
Sempre respeita as solicitações para execução das 
tarefas. 

 Atende e supera as expectativas 
10 

 
Sempre respeita as solicitações para execução das 
tarefas, de maneira satisfatória e no prazo estabelecido. 

1.2 Quanto à pontualidade ao trabalho: 
Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

De forma reiterada, durante cada um de todos os meses 
do período avaliativo, atrasa-se aos compromissos do 
ambiente de trabalho e não comunica acerca dos atrasos 
à chefia imediata. 

 Raramente atende 

5 
 

De forma reiterada, durante o período avaliativo, atrasa-se 
aos compromissos do ambiente de trabalho ou não 
comunica acerca dos atrasos à chefia imediata. Quando 
comunica acerca dos atrasos à chefia imediata o faz 
posteriormente ao compromisso. 

 Quase sempre atende 

7 
 

De forma esporádica, durante o período avaliativo, atrasa-
se aos compromissos do ambiente de trabalho, 
comunicando acerca dos atrasos à chefia imediata 
posteriormente ao compromisso. 

 Atende 

9 
 

É pontual e comunica à chefia imediata acerca dos atrasos 
de modo a não gerar transtorno ao andamento dos 
trabalhos nem o atendimento ao público. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

É pontual e comunica à chefia imediata acerca dos atrasos 
de modo a não gerar transtorno ao andamento dos 
trabalhos nem o atendimento às partes, além de ter 
flexibilidade de ajuste de horários de acordo com a 
necessidade da ADAF. 
 

 
2 - DISCIPLINA 
 

2.1 
Quanto à adequação e respeito às leis, às normas e às 
disposições regulamentares, bem como o irrestrito cumprimento 
dos deveres de cidadão e de servidor público: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 

 Não atende 
3 

 
Não respeita às leis, às normas e às disposições 
regulamentares, agindo em desacordo. 

 Raramente atende 

5 
 

Em regra, não segue às leis, às normas e às disposições 
regulamentares, quando alertado adequa-se seu 
procedimento. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Em regra, segue às leis, às normas e às disposições 
regulamentares, buscando esclarecimentos prévios 
quando tem alguma dúvida. 

 Atende 

9 
 

Sempre respeita, às leis, às normas e às disposições 
regulamentares, buscando esclarecimentos prévios 
quando tem alguma dúvida. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Sempre respeita, às leis, às normas e às disposições 
regulamentares, além de estimular os colegas de trabalho 
a terem as mesmas atitudes. 

  

2.2 
Quanto ao atendimento às tarefas para as quais é designado, 
cumprindo com fidelidade e presteza as determinações de sua 
chefia e superiores hierárquicos: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 Não executa às tarefas para as quais é designado. 
 Raramente atende 

5 
 

Respeita em alguns casos as tarefas para as quais é 
designado. 

 Quase sempre atende 
7 

 
O não atendimento ocorre de maneira esporádica, ou 
seja, em poucas vezes. 

 Atende 
9 

 
Sempre respeita as solicitações para execução das 
tarefas. 

 Atende e supera as expectativas 
10 

 
Sempre respeita as solicitações para execução das 
tarefas, de maneira satisfatória e no prazo estabelecido. 

 

2.3 
Quanto aos relacionamentos interpessoais no ambiente de 
trabalho, considerando chefias, colegas, estagiários, servidores 
de outros órgãos e público externo: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Desrespeita as pessoas ou não é civilizado e/ou inicia ou 
mantém atritos que prejudicam o andamento dos 
trabalhos. 

 Raramente atende 

5 
 

Em regra, desrespeita ou não é civilizado com alguma 
pessoa e/ou mantém atrito que prejudica o andamento 
dos trabalhos. 

 Quase sempre atende 
7 

 
Poucas vezes, desrespeita ou não é civilizado e/ou 
mantém atrito que prejudica o andamento dos trabalhos. 

 Atende 
9 

 Sempre respeita e é civilizado com todos. 
 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Sempre respeita e é civilizado com todos, sendo cortês e 
auxiliando e promovendo a resolução de conflitos que 
porventura aconteçam no ambiente de trabalho. 
3 - INICIATIVA 

4 - PRODUTIVIDADE 
 

4.1 
Quanto à qualidade do conteúdo técnico da atividade executada 
e/ou do trabalho apresentado: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

As ações que realiza e/ou os trabalhos, documentos que 
apresenta não atendem aos requisitos técnicos, 
precisando serem refeitos. 

 Raramente atende 

5 
 

Em regra, apresenta falhas quanto aos requisitos técnicos, 
nas ações que realiza e/ou trabalhos, os documentos que 
apresenta precisam ser refeitos ou corrigidos. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Poucas vezes, apresenta falhas quanto aos requisitos 
técnicos, nas ações que realiza e/ou trabalhos, os 
documentos que apresenta, poucas vezes, precisam de 
correções. 

 Atende 
9 

 
As ações que realiza e/ou trabalhos, os documentos que 
apresenta atendem aos requisitos técnicos. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

As ações que realiza e/ou os trabalhos, os documentos 
que apresenta atendem aos requisitos técnicos, além de 
colaborar com os outros servidores de trabalho no 
desenvolvimento de suas atividades. 

3.1 
Quanto à capacidade de iniciativa em resolver os problemas que 
surgem na execução das suas atividades de trabalho: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Não tem iniciativa em resolver os problemas que surgem 
na execução das suas atividades de trabalho e/ou não o 
encaminha a quem possa resolvê-los. 

 Raramente atende 

5 
 

Tem dificuldade em resolver os problemas que surgem na 
execução das suas atividades de trabalho e os leva para 
outra pessoa resolver. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Consegue solucionar os problemas de menor 
complexidade que surgem na execução das suas 
atividades de trabalho e dá o correto encaminhamento 
aos que não consegue resolver. 

 Atende 
9 

 
Soluciona adequadamente todos os problemas que 
surgem na execução das suas atividades de trabalho. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Soluciona adequadamente todos os problemas que 
surgem na execução das suas atividades de trabalho e 
apresenta soluções inovadoras. 
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2.3 
Quanto aos relacionamentos interpessoais no ambiente de 
trabalho, considerando chefias, colegas, estagiários, servidores 
de outros órgãos e público externo: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Desrespeita as pessoas ou não é civilizado e/ou inicia ou 
mantém atritos que prejudicam o andamento dos 
trabalhos. 

 Raramente atende 

5 
 

Em regra, desrespeita ou não é civilizado com alguma 
pessoa e/ou mantém atrito que prejudica o andamento 
dos trabalhos. 

 Quase sempre atende 
7 

 
Poucas vezes, desrespeita ou não é civilizado e/ou 
mantém atrito que prejudica o andamento dos trabalhos. 

 Atende 
9 

 Sempre respeita e é civilizado com todos. 
 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Sempre respeita e é civilizado com todos, sendo cortês e 
auxiliando e promovendo a resolução de conflitos que 
porventura aconteçam no ambiente de trabalho. 
3 - INICIATIVA 

4 - PRODUTIVIDADE 
 

4.1 
Quanto à qualidade do conteúdo técnico da atividade executada 
e/ou do trabalho apresentado: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

As ações que realiza e/ou os trabalhos, documentos que 
apresenta não atendem aos requisitos técnicos, 
precisando serem refeitos. 

 Raramente atende 

5 
 

Em regra, apresenta falhas quanto aos requisitos técnicos, 
nas ações que realiza e/ou trabalhos, os documentos que 
apresenta precisam ser refeitos ou corrigidos. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Poucas vezes, apresenta falhas quanto aos requisitos 
técnicos, nas ações que realiza e/ou trabalhos, os 
documentos que apresenta, poucas vezes, precisam de 
correções. 

 Atende 
9 

 
As ações que realiza e/ou trabalhos, os documentos que 
apresenta atendem aos requisitos técnicos. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

As ações que realiza e/ou os trabalhos, os documentos 
que apresenta atendem aos requisitos técnicos, além de 
colaborar com os outros servidores de trabalho no 
desenvolvimento de suas atividades. 

3.1 
Quanto à capacidade de iniciativa em resolver os problemas que 
surgem na execução das suas atividades de trabalho: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Não tem iniciativa em resolver os problemas que surgem 
na execução das suas atividades de trabalho e/ou não o 
encaminha a quem possa resolvê-los. 

 Raramente atende 

5 
 

Tem dificuldade em resolver os problemas que surgem na 
execução das suas atividades de trabalho e os leva para 
outra pessoa resolver. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Consegue solucionar os problemas de menor 
complexidade que surgem na execução das suas 
atividades de trabalho e dá o correto encaminhamento 
aos que não consegue resolver. 

 Atende 
9 

 
Soluciona adequadamente todos os problemas que 
surgem na execução das suas atividades de trabalho. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Soluciona adequadamente todos os problemas que 
surgem na execução das suas atividades de trabalho e 
apresenta soluções inovadoras. 

 
5 – RESPONSABILIDADE 
 

5.1 
Quanto ao cumprimento dos compromissos assumidos da forma 
recomendável ou combinada, nos prazos necessários: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Não cumpre com os compromissos assumidos e não 
apresenta justificativas ou quando apresenta são 
inconsistentes. 

 Raramente atende 

5 
 

Em regra, não cumpre com os compromissos assumidos, 
e verificando a impossibilidade de cumprimento, não 
propõe alternativas de execução. Quando descumpre, 
não apresenta justificativas ou apresenta justificativas 
inconsistentes. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Poucas vezes não cumpre com os compromissos 
assumidos, e verificando a impossibilidade de 
cumprimento, propõe alternativas de execução. Quando 
descumpre, apresenta justificativas consistentes. 

 Atende 

9 
 

Cumpre com os compromissos assumidos, verificando a 
impossibilidade de cumprimento, propõe alternativas de 
execução. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Cumpre com os compromissos assumidos, verificando a 
impossibilidade de cumprimento, propõe alternativas de 
execução, além de colaborar no sentido de que os 
colegas de trabalho também assim procedam. 

  

4.2 
Quanto à capacidade de assimilar conhecimentos e aplicá-los na 
execução de suas atividades: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Apesar de orientado e informado, não assimila os 
conhecimentos ou, assimilando-os, não os aplica da 
forma estabelecida na execução de suas atividades. 

 Raramente atende 

5 
 

Quase sempre quando orientado e informado, não 
assimila os conhecimentos ou assimilando-os, não os 
aplica da forma estabelecida na execução de suas 
atividades, solicitando a orientação novamente. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Quase sempre quando orientado e informado, assimila os 
conhecimentos e os aplica da forma estabelecida na 
execução das atividades. Quando não assimila, solicita a 
orientação novamente. 

 Atende 

9 
 

Orientado e informado, assimila os conhecimentos e os 
aplica da forma estabelecida na execução de suas 
atividades. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Orientado e informado, assimila os conhecimentos e os 
aplica da forma estabelecida na execução de suas 
atividades, além de colaborar como multiplicador do 
conhecimento junto aos colegas na realização de suas 
atividades. 

4.3 
Quanto à quantidade de atividades realizadas, considerando a 
realidade de cada unidade de lotação e da complexidade destas 
atividades: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Não realiza todas as atividades que lhe são atribuídas, 
causando atraso no andamento dos trabalhos. 

 Raramente atende 
5 

 
Poucas vezes realiza todas as atividades que lhe são 
atribuídas, causando atraso no andamento dos trabalhos. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Em regra, realiza todas as atividades que lhe são 
atribuídas, sendo que, quando ocorre de não cumprir com 
todas, não causa atraso no andamento dos trabalhos. 

 Atende 
9 

 Realiza todas as atividades que lhe são atribuídas. 
 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Realiza todas as atividades que lhe são atribuídas, além 
de auxiliar em outras relativas à unidade de lotação. 

 
5 – RESPONSABILIDADE 
 

5.1 
Quanto ao cumprimento dos compromissos assumidos da forma 
recomendável ou combinada, nos prazos necessários: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Não cumpre com os compromissos assumidos e não 
apresenta justificativas ou quando apresenta são 
inconsistentes. 

 Raramente atende 

5 
 

Em regra, não cumpre com os compromissos assumidos, 
e verificando a impossibilidade de cumprimento, não 
propõe alternativas de execução. Quando descumpre, 
não apresenta justificativas ou apresenta justificativas 
inconsistentes. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Poucas vezes não cumpre com os compromissos 
assumidos, e verificando a impossibilidade de 
cumprimento, propõe alternativas de execução. Quando 
descumpre, apresenta justificativas consistentes. 

 Atende 

9 
 

Cumpre com os compromissos assumidos, verificando a 
impossibilidade de cumprimento, propõe alternativas de 
execução. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Cumpre com os compromissos assumidos, verificando a 
impossibilidade de cumprimento, propõe alternativas de 
execução, além de colaborar no sentido de que os 
colegas de trabalho também assim procedam. 

  

4.2 
Quanto à capacidade de assimilar conhecimentos e aplicá-los na 
execução de suas atividades: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Apesar de orientado e informado, não assimila os 
conhecimentos ou, assimilando-os, não os aplica da 
forma estabelecida na execução de suas atividades. 

 Raramente atende 

5 
 

Quase sempre quando orientado e informado, não 
assimila os conhecimentos ou assimilando-os, não os 
aplica da forma estabelecida na execução de suas 
atividades, solicitando a orientação novamente. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Quase sempre quando orientado e informado, assimila os 
conhecimentos e os aplica da forma estabelecida na 
execução das atividades. Quando não assimila, solicita a 
orientação novamente. 

 Atende 

9 
 

Orientado e informado, assimila os conhecimentos e os 
aplica da forma estabelecida na execução de suas 
atividades. 

 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Orientado e informado, assimila os conhecimentos e os 
aplica da forma estabelecida na execução de suas 
atividades, além de colaborar como multiplicador do 
conhecimento junto aos colegas na realização de suas 
atividades. 

4.3 
Quanto à quantidade de atividades realizadas, considerando a 
realidade de cada unidade de lotação e da complexidade destas 
atividades: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Não realiza todas as atividades que lhe são atribuídas, 
causando atraso no andamento dos trabalhos. 

 Raramente atende 
5 

 
Poucas vezes realiza todas as atividades que lhe são 
atribuídas, causando atraso no andamento dos trabalhos. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Em regra, realiza todas as atividades que lhe são 
atribuídas, sendo que, quando ocorre de não cumprir com 
todas, não causa atraso no andamento dos trabalhos. 

 Atende 
9 

 Realiza todas as atividades que lhe são atribuídas. 
 Atende e supera as expectativas 

10 
 

Realiza todas as atividades que lhe são atribuídas, além 
de auxiliar em outras relativas à unidade de lotação. 

5.2 
Quanto ao zelo pelo patrimônio da ADAF, uso racional e adequado 
dos materiais (consumo) e equipamentos de trabalho, evitando 
desperdícios e gastos desnecessários: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Não tem zelo pelo patrimônio da ADAF, usa de maneira 
inadequada os materiais e equipamentos de trabalho. 

 Raramente atende 

5 
 

Poucas vezes tem zelo pelo patrimônio da ADAF e quase 
sempre, usa de maneira inadequada os materiais e 
equipamentos de trabalho. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Raramente não tem zelo pelo patrimônio da ADAF e quase 
sempre usa de maneira adequada os materiais e 
equipamentos de trabalho. 

 Atende 
9 

 
Sempre zela pelo patrimônio da ADAF, assim como, usa de 
maneira adequada os materiais e equipamentos de trabalho. 

 Atende e supera as expectativas 
10 

 
Sempre zela pelo patrimônio da ADAF, assim como, usa de 
maneira adequada os materiais e equipamentos de trabalho. 

 

Município - UF, dia de mês de ano. 
 

 

Reservado a comissão 
 
Ciente do servidor, 

  
Assinatura eletrônica 

 

 NOME SERVIDOR AVALIADO  
 Cargo Servidor Avaliado  

 

Resumo da Avaliação 

1 - ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 
(média aritmética simples de 1.1 e 1.2) 
 

 

2 – DISCIPLINA 
(média aritmética simples de 2.1, 2.2 e 2.3) 
 

 

3 – INICIATIVA 
(média aritmética simples de 3.1) 
 

 

4 – PRODUTIVIDADE 
(média aritmética simples de 4.1, 4.2 e 4.3) 
 

 

5 – RESPONSABILIDADE 
(média aritmética simples de 5.1 e 5.2) 
 

 

 
NOTA GERAL 
 

 

  
Assinatura eletrônica 

 

 NOME AVALIADOR 01/CHEFE 
IMEDIATO 

 

 Cargo/Função Avaliador 01  
De acordo,  

Assinatura eletrônica 
 

 NOME AVALIADOR 02  
 Cargo/Função Avaliador 02  
De acordo,  

Assinatura eletrônica 
 

 NOME AVALIADOR 03  
 Cargo/Função Avaliador 03 

 
 

Validação,  
Assinatura eletrônica 

 

 NOME MEMBRO DA 
COMISSÃO 

 

 Cargo/Função Membro da 
Comissão 
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RESENHA 068/2022 - ADAF
O Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal 
do Estado do Amazonas, autorizou o(s) seguinte(s) deslocamento(s) de 
servidor (es) e colaborador (es) conforme o art. .4º do Decreto nº 26.337 de 
12 de dezembro de 2006:
Nome: Edivan Lima Ribeiro; Cargo: Auxiliar em Fiscalização 
Agropecuária; Destino e Período: Manaus/Borba, 16/08 a 04/09/2022; 
Objetivo: e realizar apoio nos trabalhos administrativos do escritório e cobrir 
as férias da servidora Lorraine Rosita Pinheiro, tendo em vista que a EAC/
BORBA dispõe de apenas uma servidora, que no período desta solicitação 
a mesma estará de férias; Nome: Paulo Araújo de Souza; Cargo: 2° 
Sargento QPPM; Destino e Período: Manicoré/Novo Aripuanã, 26/05 a 
16/06/2022; Objetivo: atuar no apoio policial e segurança dos servidores 
dessa Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas 
- ADAF; Nome: Joubert Lima dos Santos; Cargo: TNS III - Assessor de 
Comunicação; Destino e Período: Nhamundá, 27/05/2022; Objetivo: 
Realizar a cobertura jornalística da abertura da 3ª Exposição Agropecuária 
de Nhamundá, evento que terá participação da ADAF; Nome: Wiles Santos 
Silva; Cargo: Fiscal Agropecuário / Médico Veterinário; Destino e 
Período: Careiro, 13/06 a 17/06/2022; Objetivo: realizar vigilância ativa 
em propriedades de risco, dos programas sanitários: PNEFA, PNCEBT, 
PNSE, PNSA, PNSS; Nome: Thayná Thereza da Silva Fabrício; Cargo: 
colaborador; Destino e Período: Novo Aripuanã, 07/06 a 09/06/2022; 
Objetivo: responder a auditoria do Programa Quali-SV na EAC/Novo 
Aripuanã que ocorrerá no dia 09/06/2022, conforme a programação do 
OFÍCIO Nº 53/2022/SISAAM/DDA-AM/SFA-AM/SE/MAPA; Nome: Denildo 
Lopes da Gama; Cargo: Auxiliar de Fiscalização Agropecuária; Destino 
e Período: Barreirinha, 13/06 a 27/06/2022; Objetivo: realizar apoio nas 
atividades da EAC/BARREIRINHA como atendimento ao público, notificação 
de vacina, emissão de GTA e elaboração de relatório dos programas 
sanitários desta gerencia, atendendo a solicitação do responsável pela EAC/
BARREIRINHA.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 27 de maio de 2022.

ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO
Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal

<#E.G.B#91255#38#93094/>

Protocolo 91255
<#E.G.B#91257#38#93096>

PORTARIA Nº 167/2022 - GDP/ADAF
ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2022, aprovado 
na Lei Orçamentária nº 5.758 de 29 de dezembro de 2021 e em seus créditos 
adicionais.
O DIRETOR-PRESIDENTE, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o disposto no Art. 46 da Lei nº 5.558 de 04 de agosto de 2021.
CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das 
despesas, quanto aos subtítulos e/ou as modalidades do gasto,
RESOLVE:
I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2022, da Unidade 
Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;
II - Anexo I: com uma movimentação no valor de R$32.070,00 (TRINTA E 
DOIS MIL E SETENTA REAIS);
III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos à data do lançamento no mês de maio de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de Maio de 
2022.

ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO
Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal

<#E.G.B#91257#38#93096/>

Protocolo 91254

5.2 
Quanto ao zelo pelo patrimônio da ADAF, uso racional e adequado 
dos materiais (consumo) e equipamentos de trabalho, evitando 
desperdícios e gastos desnecessários: 

Marque um “X” no quadrículo branco a esquerda. Nota 
 Não atende 

3 
 

Não tem zelo pelo patrimônio da ADAF, usa de maneira 
inadequada os materiais e equipamentos de trabalho. 

 Raramente atende 

5 
 

Poucas vezes tem zelo pelo patrimônio da ADAF e quase 
sempre, usa de maneira inadequada os materiais e 
equipamentos de trabalho. 

 Quase sempre atende 

7 
 

Raramente não tem zelo pelo patrimônio da ADAF e quase 
sempre usa de maneira adequada os materiais e 
equipamentos de trabalho. 

 Atende 
9 

 
Sempre zela pelo patrimônio da ADAF, assim como, usa de 
maneira adequada os materiais e equipamentos de trabalho. 

 Atende e supera as expectativas 
10 

 
Sempre zela pelo patrimônio da ADAF, assim como, usa de 
maneira adequada os materiais e equipamentos de trabalho. 

 

Município - UF, dia de mês de ano. 
 

 

Reservado a comissão 
 
Ciente do servidor, 

  
Assinatura eletrônica 

 

 NOME SERVIDOR AVALIADO  
 Cargo Servidor Avaliado  

 

Resumo da Avaliação 

1 - ASSIDUIDADE PONTUALIDADE 
(média aritmética simples de 1.1 e 1.2) 
 

 

2 – DISCIPLINA 
(média aritmética simples de 2.1, 2.2 e 2.3) 
 

 

3 – INICIATIVA 
(média aritmética simples de 3.1) 
 

 

4 – PRODUTIVIDADE 
(média aritmética simples de 4.1, 4.2 e 4.3) 
 

 

5 – RESPONSABILIDADE 
(média aritmética simples de 5.1 e 5.2) 
 

 

 
NOTA GERAL 
 

 

  
Assinatura eletrônica 

 

 NOME AVALIADOR 01/CHEFE 
IMEDIATO 

 

 Cargo/Função Avaliador 01  
De acordo,  

Assinatura eletrônica 
 

 NOME AVALIADOR 02  
 Cargo/Função Avaliador 02  
De acordo,  

Assinatura eletrônica 
 

 NOME AVALIADOR 03  
 Cargo/Função Avaliador 03 

 
 

Validação,  
Assinatura eletrônica 

 

 NOME MEMBRO DA 
COMISSÃO 

 

 Cargo/Função Membro da 
Comissão 

 

 

ANEXO II 
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO DA AID 
 

Período 
Avaliativo: 

 1º Período  2º Período 

 

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR 

NOME: MATRÍCULA: 

CARGO/FUNÇÃO: E-MAIL: 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR AVALIADO 

NOME: MATRÍCULA: 

CARGO: LOTAÇÃO: 

TELEFONE: E-MAIL: 

DATA NOMEAÇÃO: DATA EFETIVO EXERCÍCIO: 

PERÍODO AVALIATIVO: 

DATA INICIAL: DATA FINAL: 

 
À Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, 

Solicito que seja revisado, a pontuação, da minha Avaliação de 
Desempenho do estágio probatório, referente ao período supracitado, 
por não concordar com a pontuação atribuída aos fatores nos itens: 
  

  

 
Devido os seguintes 
motivos: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Município - UF, dia de mês de ano. 
 

  
Assinatura do Requerente 

 

 NOME SERVIDOR   
 Cargo Servidor  

 
Protocolo 91257

ANEXO I
18000 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

18202 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA

TIPO
AÇÃO

GRP.
DSP.

FR

DETALHAMENTO

SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO

ND REG VALOR(R$) ND REG VALOR(R$)

20.122.0001.2001 A 3 160 3390 0001 32.070,00 3391 0001 32.070,00

Administração da
Unidade

32.070,0032.070,00TOTAL  (R$)

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO


