PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

DECRETO Nº 058/2018
Dispõe sobre alterações no Decreto nº 048, de
16 de junho de 2015, que regulamenta critérios
específicos para cumprimento dos artigos 45,
46 e 47 da Lei nº 2.007, de 29 de abril de 2010.
O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e com base na Lei nº 2.007, de 29 de abril de 2010 – Plano de cargos,
carreira e remuneração dos profissionais do magistério público da educação básica do
Município de Rio Negro PR,

DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o art. 6º do Decreto nº 048, de 16 de junho de 2015, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Fica instituída a avaliação horizontal a ser utilizada na
parametrização da pontuação descrita neste Decreto.
§1º A avaliação horizontal a que se refere o caput é parte integrante deste
Decreto, constante como “Anexo I”.
§2º A avaliação horizontal é acompanhada do Manual Orientador, o qual deve
ser utilizado pela Comissão de Avaliação de Desempenho como apoio no momento da
avaliação.
§3º O Manual Orientador a que se refere o parágrafo anterior é parte
integrante deste Decreto, constante como “Anexo II”.
§4º Na avaliação serão analisadas 7 (sete) habilidades, as quais serão
pontuadas numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).
§5º A média geral da avaliação será composta pela soma das notas de todas as
habilidades avaliadas e feita a média aritmética simples.” (NR)
Art. 2º O “Anexo I” do Decreto nº 048, de 2015, passa a ter nova redação, sendo a
constante no “Anexo I” do presente Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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