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INFORMAÇÃO

 

Trata-se de processo relativo à Proposta de Projeto ao Plano de Cargos,

Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

Encaminhados os autos para manifestação da Divisão de Avaliação de

Desempenho, na esfera de competência estabelecida na RESOL-GP - 692013,

seguem as seguintes sugestões para acerca do referido Projeto.

I – Da Progressão e Promoção Funcional;

a) ampliação dos percentuais de progressão funcional: esta Divisão se

posiciona favoravelmente a respeito da variação de 3% entre os níveis da Classe A,

4% de variação na Classe B e de 6% na Classe C.

b) ampliação dos percentuais de promoção funcional: esta Divisão

concorda com a proposta de variação de 6% para a promoção funcional da Classe

A para a B e de 10% da Classe B para a C, nos termos da proposta que nos foi

apresentada. Além disso, sugerimos que as ações de treinamento exigidas

para fins de promoção funcional sejam vinculadas ao Plano de

Desenvolvimento Individual do servidor (quando instituído), instrumento do Sistema de

Gestão por Competências.

c) Sugestão de ampliação das Classes – Criação das Classes D e E:

De acordo com os dados extraídos do sistema MENTORH, atualmente, temos

o quantitativo de 1.406 servidores efetivos posicionados na Classe C, o que

corresponde ao percentual de 37,87%. Chamamos atenção para o fato de que, em
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breve, tais servidores sofrerão um processo de estagnação na carreira, ao alcançarem

o nível C15, uma vez que não será mais possível a evolução mediante

progressão/promoção.

Dessa forma, sugerimos a criação das Classes D e E, com percentuais de

variação a serem definidos segundo a disponibilidade orçamentária desta Corte.

Quanto à exigência de requisitos especiais de ingresso a essas novas classes,

entendemos que eventual formação adicional exigida deverá ter pertinência com as

atribuições desempenhadas pelo servidor, por se tratar de requisito de acesso à

carreira, restando ao adicional de qualificação a retribuição pela formação acadêmica

nas áreas de interesse do Poder Judiciário. Deverá, ainda, ser verificada a

possibilidade de apresentação cumulativa da formação que deu origem ao adicional de

qualificação com o curso requerido para fins de ingresso na Classe D e E.

d) Causas de não efetivo exercício para fins de progressão/promoção na

carreira:

A proposta apresentada não contempla as hipóteses descritas na Lei

8.032/2003 (art. 18), em que o tempo de serviço não deve ser contabilizado para fins

de progressão/promoção funcional, a saber:

- licença para tratamento de interesses particulares;

- faltas injustificadas;

- suspensão disciplinar;

- prisão decorrente de decisão judicial;

- licença para tratamento de saúde que, isolada ou cumulativamente,

compreenda período superior a um ano.

Além das situações acima, sugerimos que sejam incluídas nesse rol, a licença

para tratamento de saúde em pessoa da família, a licença para acompanhar cônjuge;

o afastamento para a atividade político-partidária na hipótese prevista no art. 165, § 2º

do Lei nº 6107/1994 – Estatuto do Servidor Público Estadual, com fundamento no art.

171 do mesmo Estatuto e o afastamento para o exercício de mandato eletivo, em
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consonância com o art. 168, § 1º da referida norma.

II – Do Adicional de Qualificação:

De acordo com a proposta, esta Divisão se posiciona favoravelmente à elevação

dos percentuais do Adicional de Qualificação decorrente de conclusão de Curso de

Especialização (7,5% para 15%), de Mestrado (10% para 20%) e de Doutorado (12,5%

para 25%). Por outra via, sugerimos o ajuste do percentual do adicional de qualificação

decorrente de conclusão de Curso de Graduação de 5% para 7%.

No que se refere ao Adicional de Qualificação decorrente de ações de

treinamento, sugerimos a ampliação o percentual para 6%, dos quais 3% seriam

incorporados (Adicional de Qualificação Permanente) e o restante teria o pagamento

condicionado à comprovação de novas ações a cada 03 anos (Adicional de

Qualificação Temporário/Rotativo).

 
III- Da Avaliação para fins de estabilidade

Nos parâmetros atuais, para fins de aprovação no estágio probatório, o servidor é
avaliado pelo chefe imediato e a atual Comissão Permanente de Avaliação e
Desenvolvimento, designada pela Presidência, emite o parecer conclusivo acerca da
avaliação de desempenho para fins de estágio probatório, aquisição de estabilidade,
progressão ou promoção, com base nos instrumentos previstos no art. 4º, III e V, da
Resolução 70/2008-TJ.

 
Sendo assim, sugerimos adequação da proposta para os moldes atualmente

adotados.
 

 
São Luís-MA, 13 de outubro de 2020.
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LIANA RACHEL BANDEIRA COSTA
Chefe da Divisão de Avaliação de Desempenho

Divisão de Avaliação de Desempenho
Matrícula 105635
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