
	 	

	
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 
FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

	
RESOLUÇÃO Nº 003/2020 – CONFAP 
  
  

Normatiza os artigos 2º e 3º Lei Complementar Nº 290, de 
05 de Fevereiro de 2020, promulgada no DOM/SC em 23 
de março de 2020, que dispõe sobre Contratação por tempo 
determinado de professores colaboradores de Ensino 
Superior. 

  
  
O Presidente do Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça – CONFAP, no uso de suas 
atribuições, considerando a deliberação e aprovação do Conselho em reunião do dia 22 de junho 
de 2020, e anexo do formulário pela Reunião CONFAP de 06 de Julho de 2020, 

  
  
R E S O L V E: 

   
 

Art. 1º Os professores colaboradores da Faculdade Municipal de Palhoça serão 
contratados conforme determinação da Lei 290/2020. 

 
Art. 2º Conforme art. 3º da lei 290/2020, são professores colaboradores: 
 

Art.	3º	Professor	Colaborador	é	o	Professor	de	Ensino	Superior	que,	na	falta	de	Professor	
Efetivo,	 será	admitido	em	caráter	 temporário	por	um	Semestre	 Letivo,	podendo	 ter	 seu	
contrato	prorrogado	até	o	limite	de	4	(quatro)	semestres,	totalizando	dois	anos.	
§	1º	A	contratação	do	Professor	Colaborador	poderá	ser:	
I	 -	 em	 caráter	 ordinário,	 precedida	 de	 Processo	 Seletivo,	 de	 Prova	 de	 Títulos	 e	 Prova	
Didática,	 realizada	por	banca	examinadora	designada	para	 tal	 finalidade,	 podendo	 ter	 o	
contrato	prorrogado.	
II	 -	 em	 caráter	 emergencial,	 precedida	 de	 Processo	 Seletivo	 Simplificado,	 de	 Prova	 de	
Títulos,	 realizada	 por	 banca	 examinadora	 designada	 para	 tal	 finalidade,	 por	 no	máximo	
um	semestre	letivo.	
§	2º	A	prorrogação	de	contrato,	desde	que	não	exceda	o	período	de	2	(dois)	anos	para	os	
Professores	 Colaboradores	 em	 caráter	 ordinário,	 fica	 condicionada	 a	 avaliação	 de	
desempenho	 do	 contratado,	 a	 ser	 realizada	 por	 seu	 superior	 imediato,	 que	 emitirá	
parecer	do	avaliado.	(PALHOÇA,	LEI	290/2020).	

 
 
Art. 3º Os professores colaboradores contratados nos termos da Lei 290/2020,  serão 

contratados por um semestre letivo. 
 
Art. 4º A critério da FMP, a prorrogação do contrato fica condicionada a avaliação de 

desempenho do contratado, a ser realizada por seu superior imediato que emitirá parecer. 
 
 
 
 



	 	

 
 
 
Art. 5º Consideram-se superior imediato, para efeitos da lei: 
 
§ 1º os coordenadores de cursos;  
 
§ 2º a direção acadêmica;  
 
§ 3º a direção administrativa;  
 
 
Art. 6º A avaliação de desempenho será realizada por meio de formulário específico 

(anexo 01). 
 
Art. 7º É de responsabilidade da Equipe Gestora da FMP (Direções e Coordenações) os 

encaminhamentos legais para prorrogação. 
 
 
Parágrafo Único: A avaliação de desempenho não gera obrigação na prorrogação de 

contrato. Ficando a critério da FMP a gestão dos recursos humanos. 
 

 
  Art. 08 Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 
 
 

Palhoça, 22 de junho de 2020 
 

 
                                               ________________________________            

Prof. MSc. Fábio Henrique Pereira 
Presidente da Faculdade Municipal de Palhoça 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 	

	
	

Anexo	01	–	Aprovado	CONFAP	06	de	Julho	de	2020	
FORMULÁRIO	PARA	AVALIAÇÃO	DE	DESEMPENHO	SEMESTRAL	

PROFESSOR	COLABORADOR	-	FMP	
DADOS	DO	SERVIDOR	AVALIADO	E	DO	AVALIADOR	DIRETO	

	
NOME:	______________________________________________________________	

CARGO:	Professor	Colaborador	

NOME	DO	CHEFE	IMEDIATO:	___________________________________________	

CARGO	DO	CHEFE	IMEDIATO:	Coordenador	de	Curso	

CONCEITOS	PARA	AVALIAÇÃO	

Qualificar	o	servidor	segundo	os	itens	abaixo,	dentro	dos	seguintes	conceitos	possíveis:	
“A”	–	Atende	as	expectativas:	O	servidor	apresenta	resultados	conforme	as	expectativas	em	relação	ao	padrão	

de	desempenho	normal	esperado;	
“B”-	Atende	parcialmente	as	expectativas:	O	servidor	apresenta	resultados	que	se	aproximam	das	expectativas	

em	relação	ao	padrão	de	desempenho	normal	esperado;	
“C”	-	Não	atende	as	expectativas:	O	servidor	apresenta	resultados	muito	abaixo	das	expectativas	em	relação	ao	

padrão	normal	esperado.			

	
ITENS	DE	AVALIAÇÃO	 AVALIAÇÃO	 NÃO/APLICA	

Prestação	de	Serviços	e	Documentação:	
Esmero	 e	 pontualidade	 prestação	 de	 serviço	 e	 na	 documentação	
inerente	 ao	 cargo	 de	 Professor	 Colaborador	 da	 FMP,	 como	 Plano	
de	Ensino,	Diário	de	Classe,	formulários	da	Direção	Administrativa,	
da	COPER,	CPA,	e	outros.		

	 	

Produção:	
Capacidade	de	produzir	resultados	inerentes	ao	cargo	de	Professor	
de	 Ensino	 Superior,	 na	 quantidade	 e	 volumes	 que	 atendam	 as	
expectativas	 da	 instituição	 e	 dos	 órgãos	 avaliadores	 (Conselho	
Estadual	de	Educação)	como:	a)	cursos	de	atualização	e	publicações	
científicas	anuais;	b)	ações	de	extensão	e	de	iniciação	científica	que	
atendam	 os	 procedimentos	 e	 normativas	 da	 instituição,	 assim	
como	atualização	sistemática	do	currículo	Lattes/Cnpq.	

	 	

Qualidade:	
Exatidão,	 frequência	de	erros,	apresentação,	ordem	e	esmero	nos	
trabalhos	executados	inerentes	ao	cargo	de	Professor	Colaborador	
da	 FMP,	 como	 busca	 de	 atualização	 permanente,	 inovação	 na	
condução	 das	 aulas	 com	 preocupação	 com	 acessibilidade	
metodológica.	 Incentiva	 os	 acadêmicos	 à	 leitura	 de	 livros,	 textos,	
jornais	 e	 revistas	 complementares	 às	 aulas,	 utiliza-se	 da	
interdisciplinaridade	e	 incentiva	os	acadêmicos	na	participação	de	
ações	de	extensão	e	iniciação	científica.		

	 	

Iniciativa:	
Ter	 ação	 independente	 na	 execução	 dos	 trabalhos,	 apresenta	
sugestões	de	melhorias,	promove	ações	inovadoras	nas	esferas	de	
ensino-pesquisa-extensão,	 contribui	 para	 o	 zelo	 e	 divulgação	
positiva	da	Faculdade	Municipal	de	Palhoça.	

	 	



	 	

Assiduidade	e	Pontualidade:	
O	servidor	observa	a	 frequência	e	os	horários	de	trabalho	para	os	
quais	foi	contratado	(aulas,	reuniões,	ações	de	extensão),	evitando	
faltas,	 atrasos	 injustificados,	 ausências	 repentinas	 e	 saídas	
antecipadas	 sem	 a	 autorização	 da	 chefia	 imediata.	 Responde	 os	
emails	 e	 demais	 meios	 de	 comunicação	 sempre	 que	 solicitado	 e	
respeita	o	calendário	acadêmico	no	que	diz	 respeito	à	entrega	de	
documentos	como	plano	de	ensino	e	diário	de	classe.	

	 	

Interação	e	relacionamento	profissional:	
Que	 corresponde	 ao	 espírito	 de	 cooperação,	 colaboração	 na	
execução	 dos	 trabalhos,	 atitude	 aberta	 para	 os	 trabalhos	 em	
equipe	 contribuindo	 para	 o	 alcance	 de	 resultados,	 bem	 como	
prontidão	 para	 colaborar	 com	 o	 grupo,	 interação	 com	 respeito	
(professor/professor,	 professor/chefia,	 professor/acadêmico),	
evitando	atritos	e	influenciando	positivamente	para	a	obtenção	de	
resultados.	 Respeita	 as	 hierarquias	 da	 Instituição	 e	 os	
procedimentos	e	normativas.	Mantém		

	 	

Interesse:	
Participa	 ativamente	 das	 ações	 promovidas	 pela	 instituição	 com	
esmero	 e	 responsabilidade.	 Desfile	 cívico,	 ações	 de	 extensão	 em	
locais	sem	ser	a	FMP,	Eventos	e	demais	projetos.	

	 	

	
Avaliação	Coordenador:	(		)	Renovação		(		)	Não	renovação	(		)	Renovação	com	ressalvas	
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	
	

Assinatura:___________________________________________________	
	
Avaliação	Dir.	Acadêmica:	(		)	Renovação		(		)	Não	renovação	(		)	Renovação	com	ressalvas	
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	
	

Assinatura:____________________________________________________	
	
Avaliação	Dir.	Adm.:	(	 		)	Renovação		(				)	Não	renovação	(			)	Renovação	com	ressalvas	
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	
	

Assinatura:_____________________________________________________	
	

obs.:	Os	professores	que	atuam	em	mais	de	um	curso	e	na	Pesquisa	e	Extensão,	os	coordenadores	/chefia	
imediata	deverão	realizar	a	avaliação	de	forma	coletiva.		
	

Resultado:	(		)	Renovação		(		)	Não	renovação	(		)	Renovação	com	ressalvas	

	

_________________________________________________________	
Presidente	/	Vice	Presidente		

Faculdade	Municipal	de	Palhoça	
	


