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PALAVRA DO PREFEITO

Palavras de reconhecimento

Muito mais do que uma cartilha ou guia, você tem nas mãos um 

“documento”. Nele está sintetizada, de forma clara e objetiva, toda a 

formalização da política de recursos humanos adotada pela 

Administração Municipal. E ao apresentarmos esse “documento” para 

cada um de vocês, servidores e servidoras da Prefeitura de Juiz de 

Fora, estamos também prestando uma homenagem à participação 

efetiva de vocês na construção de nossa cidade. Independente da 

função. Seja aquele ou aquela que exerce seu trabalho entre 

documentos e computadores, ferramentas ou veículos, instrumentos 

de saúde ou de ensino, com gestos de arte ou de amparo humano, 

todos vocês, sem exceção, estão formatando uma grande cidade. 

Todos são protagonistas de uma História escrita com suor, 

transparência, honestidade e sinceridade. Todos têm a consciência de 

que seu trabalho é voltado para servir ao cidadão, fazendo deste 

serviço o gesto concreto da integração entre o poder público e o povo.

Assim, este “documento” busca ser mais uma demonstração de nossa 

gratidão pelo esforço de todos. Estamos explicitando em cada uma 

destas páginas a grandeza da sua função como servidor público. Esta é 

uma das maneiras – sincera e cordial – de estarmos também 

valorizando seu trabalho e sua concepção de amor à cidade e a seu 

povo. Queremos valorizar cada vez mais este esforço. E estamos 

valorizando. São muitas as ações da Administração Municipal que 

reconhecem a dedicação demonstrada nestes anos que estamos 

juntos. Estamos realmente empenhados na mais justa relação com 

todos vocês, e toda essa valorização continuará sendo concretizada, 

dentro de nossas possibilidades, durante essa Administração. E não 

estamos fazendo nenhum favor. Estamos “apenas” praticando a 

política da justiça e do reconhecimento.
 
Obrigado, servidores e servidoras da Prefeitura de Juiz de Fora. Muito 

obrigado por nos ajudar a concretizar tudo aquilo que sonhamos para 

nossa cidade.

Bruno Siqueira
Prefeito de Juiz de Fora
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PALAVRA DA SECRETÁRIA
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Valorização do servidor

Desde o início desta Administração, a Secretaria 

de Administração e Recursos Humanos tem 

trabalhado na busca em reforçar o papel da pasta 

na Prefeitura de Juiz de Fora. Como secretaria 

responsável em gerenciar informações, serviços e 

tantas outras pertinências relacionadas ao 

servidor, trabalhamos na produção deste material, 

que está sendo lançado especialmente neste mês 

do servidor.

O trabalho de valorização do nosso servidor 

perpassa pela informação. E a nossa expectativa é 

que, com este material possamos dar mais um 

passo em busca dessa constante valorização. Cada 

eixo detalhado nesta cartilha - “qualidade de 

vida”, “benefícios e saúde”, “desenvolvimento do 

servidor”, “vida funcional” e “carreira” - visa a 

esclarecer, mas também reforçar o seu papel, 

servidor, o nosso papel. O anseio é que cada 

servidor possa entender sua importância não 

somente para a Prefeitura, como instituição, mas 

para a cidade. Para você que já conhece os 

serviços, compartilhe. Para você que não 

conhece, ou só “já ouviu falar” de alguns, aceite o 

desafio de imergir em todos as possibilidades de 

crescimento, valorização, qualidade de vida e 

muito mais oferecidos pela Prefeitura de Juiz de 

Fora, através da SARH. O desafio é seu, é nosso. 

Andréia Madeira Goreske
Secretária de Administração e Recursos 

Humanos



QUALIDADE DE VIDA
EIXO I

A busca pela qualidade de vida prioriza ações que propiciem o desenvolvimento, a 
manutenção e a adaptação do servidor na estrutura organizacional da administração 
municipal, buscando continuamente a melhoria dos serviços prestados, a identificação 
de novas necessidades e inovação nos mecanismos de apoio ao servidor.

A SARH, por meio da Casa do Servidor, como é conhecido o Departamento de Ambiência 
Organizacional (DAMOR), trabalha com atividades que visam a identificar e oferecer 
modos e maneiras de aumentar a qualidade de vida, com planejamento de programas e 
ações voltados à prevenção de doenças e promoção do atendimento primário à saúde, 
com enfoque em grupos de trabalho. Tem o objetivo de orientar e alertar os servidores 
municipais sobre os riscos de uma vida sedentária e sem qualidade, estimulando hábitos 
saudáveis, tais como: vida ativa, alimentação balanceada e atividades recreativas e de 
lazer. É responsável pela implantação do Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional, que visa à saúde e segurança do trabalhador.

Servidores interessados devem aguardar período de inscrição. As datas são divulgadas no 
site da PJF.  Entre as atividades, estão:

. Programa de atividade física e qualidade de vida

. Programa Antitabagismo

. Readaptação Funcional

. Ciclo de Palestras

. Caminhada orientada/iniciação à corrida
 

Orientações e medidas preventivas

Através de um grupo de teatro que aborda temas diversos, como alcoolismo e outras 
drogas, gravidez na adolescência, relacionamento familiar, doenças sexualmente 
transmissíveis (DST's), a importância da prática de atividade física e hábitos saudáveis, 
educação para o trânsito e consciência ambiental, o DAMOR busca a conscientização 
através de métodos alternativos. O departamento também desenvolve o Programa Ciclo 
de Palestras, que oferece oportunidade de autoconhecimento, informações relevantes e 
práticas sobre temas como saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho.

O projeto tem o objetivo de despertar a reflexão sobre possíveis melhorias das condições 
de trabalho, atividade física orientada e outras ações de qualidade de vida para o 
servidor, realizado em grupos com duração de até 45 minutos. Atualmente, existe um 
programa-piloto na Secretaria de Obras, que deve ser implementado nas demais 
secretarias .

O Serviço Social e o de Psicologia orientam sobre direitos, deveres e fazem 
acompanhamento especializado dos servidores, relacionados ao ambiente de trabalho.

Departamento de Ambiência Organizacional (DAMOR)
Rua Marechal Deodoro, 230, 7º andar, Centro.
Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30
Telefone: (32) 3690-7666
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. Dança de salão

. Jazz

. Pilates

. Treinamento funcional para homens

. Yoga e Zumba



BENEFÍCIOS E SAÚDE

Vale-Transporte

Instituído pela Lei nº 8710/95, é concedido aos servidores para cobertura das 

despesas com deslocamento residência-trabalho e vice-versa. O benefício é 

facultativo, sendo que para o servidor que recebe até três salários mínimos não 

ocorre desconto mensal em folha, enquanto que para os demais, são descontados 6% 

do vencimento limitados ao valor do vale percebido no mês.

Vale-Alimentação

De acordo com a Lei nº 13.179 – de 22 de julho de 2015, esse benefício, no valor atual 

de R$ 200, é concedido aos servidores efetivos, celetistas e cargos em comissão, que 

recebam até o limite definido em lei municipal, atualmente de R$ 1329,82. Este 

limite, a partir de 1/12/2015 será reajustado para R$ 1369,71 e, a partir de 

1/01/2016, para R$ 1438,47.

Plano de Saúde do Servidor (Saúde Servidor)

O Plano de Assistência à Saúde (PAS-JF) dos servidores ativos e inativos, de seus 

dependentes agregados e dos pensionistas da Administração Direta e Indireta do 

Município de Juiz de Fora, do Poder Legislativo de Juiz de Fora e da Associação 

Municipal de Apoio Comunitário (Amac) é regulamentado pelo Decreto nº 10.210, de 

16 de abril de 2010. A adesão é simples. O servidor deverá comparecer à rua 

Marechal Deodoro, 230, 6º andar, Centro, munido de Carteira de Identidade, CPF, 

comprovante de residência, último contracheque e, se for o caso, documento do(s) 

dependente(s), e pagar a taxa de adesão, que será igual à mensalidade. O valor da 

mensalidade é de 6% da remuneração bruta, sendo o mínimo R$ 49,33 e o máximo R$ 

194,89 para titular e R$ 111,03 por dependente. 

Saúde Servidor
Rua Marechal Deodoro, 230, 6º andar, Centro - Juiz de Fora
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Telefone: (32) 3690-8347
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A PJF entende como desenvolvimento do servidor a forma continuada de ações de 
capacitação que proporcionem o desenvolvimento das competências individuais.

Linhas de desenvolvimento:  

· Iniciação ao serviço público: tem o objetivo de desenvolver o conhecimento dos princípios 
norteadores do serviço público, bem como a estrutura organizacional da Prefeitura, além da 
integração institucional e as práticas do servidor no desempenho da sua função.

· Formação geral: tem o objetivo de fornecer ao servidor informações sobre aspectos 
profissionais relacionados à formulação, ao planejamento, à execução e ao controle das metas 
institucionais.

· Educação Formal: tem o objetivo de promover ações que elevem o nível de escolaridade dos 
servidores.

· Gestão: visa à capacitação dos servidores para o desenvolvimento de atividades gerenciais, 
constituindo assim, pré-requisito para o exercício das funções de direção, assessoramento e 
coordenação.

· Interambientes: visa a capacitar o servidor para desenvolvimento de atividades em mais de 
um ambiente organizacional.  

· Específica: busca promover a capacitação para o desempenho das atividades específicas 
relacionadas ao ambiente, cargo, função ou setor.

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH) trabalha a área de 
desenvolvimento dentro dos seguintes conceitos:

Capacitação

Capacitação é um processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações 
de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o 
desenvolvimento de competências institucionais, por meio do incremento de 
competências individuais definido pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que 
estabelece as diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal na Administração Pública 
Federal.

Treinamento

Tem o objetivo de preparar o servidor para ampliar suas habilidades e otimizar sua 
atuação em sentidos e propósitos definidos, para que, em curto e médio prazos, aprimore 
sua performance de trabalho em sua área de atuação.

O treinamento é orientado para o presente, com foco no cargo atual, e busca melhorar as 
habilidades.  É uma oportunidade para capacitar e aperfeiçoar o servidor, com vistas a 
melhor adaptação e produtividade.

DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR
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Desenvolvimento

É um processo continuado que visa a ampliar os conhecimentos, as capacidades e 
habilidades dos servidores, a fim de aprimorar seu desempenho funcional no cumprimento 
dos objetivos institucionais. É um programa de longo prazo, com planejamento de ações 
que buscam desenvolver, conceitual e teoricamente, uma linha de estudos e de aplicações 
com vistas ao crescimento pessoal.

O desenvolvimento vai além da dimensão do treinamento, na medida em que constitui o 
meio de descoberta, reconhecimento e promoção do potencial de realização e de 
desempenho.

O processo inclui ações voltadas aos gestores, como a reflexão sobre requisitos que 
envolvam liderança, motivação, integração, conhecimento da equipe, métodos e 
ferramentas de trabalho, habilidades gerenciais. A tônica desse investimento é trabalhar a 
necessidade de cumprimento das metas institucionais, a partir da ampliação paulatina das 
competências e dos conhecimentos dos servidores. O desenvolvimento é dividido em 
quatro modalidades:

Integração

Atividades que visam a enriquecer e melhorar as formas de relacionamento interpessoal.

 . Ambiência
 . Legislação
 . O Papel do Servidor no Contexto do Atendimento na Gestão Pública
 . Ética no Serviço Público
 . Relacionamento Interpessoal
 . A Importância do Trabalho em Equipe
 . A Qualidade e a Importância do Atendimento

Métodos e ferramentas de trabalho

Atividades que visam a enriquecer e aperfeiçoar o trabalho, o conhecimento de novas técnicas, 
legislações e normatizações.

Cursos complementares

Visam a contribuir para a profissionalização, complementando itens curriculares, e são 
oferecidos pela própria administração ou por outras instituições, nas dependências da PJF. 
Podem ser presenciais ou a distância.

Seleção competitiva interna

Cursos específicos para classes técnicas e administrativas que não são contempladas pela 

promoção automática. (Ver Eixo V - Carreira)
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1 – Fundamentação legal

Os servidores públicos municipais detentores de cargos de provimento efetivo e cargos em 
comissão são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos da administração direta do 
Município de Juiz de Fora, de suas autarquias e fundações públicas, através da Lei 
08710/1995 (Estatuto do Servidor) e pela Lei 9212/98, que dispõe sobre o sistema de 
planos de carreiras no serviço público municipal da Prefeitura de Juiz de Fora.
O Servidor Público Municipal tem deveres, responsabilidades, direitos, vantagens e 
proibições a serem observados no exercício das suas atividades, conforme preconiza a lei.

2 – Estágio Probatório

Todo servidor, nomeado para cargo de provimento efetivo, que ingressar no Serviço 
Público Municipal, terá que cumprir ESTÁGIO PROBATÓRIO, regulamentado pelo Decreto 
nº 11.207/2012, de 17/05/2012, alterado pelo Decreto 12.186, de 16/12/2014.

- O que é?
Período de três anos de exercício do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, 
em virtude de concurso público, durante o qual é apurada a conveniência de sua 
confirmação no serviço, mediante a verificação do seu desempenho.

- Qual a forma de avaliação do estágio probatório?
O servidor será avaliado a partir de instrumento específico (boletim de avaliação), com 
periodicidade inicial de sete meses, sendo o restante a cada seis meses, totalizando 5 
boletins, tendo em vista que o último deverá ser realizado até quatro meses antes do 
término do estágio probatório, e que cada avaliação/etapa terá um valor (peso) 
diferente, o servidor-estagiário deverá, no final, obter, dentro de média ponderada, no 
mínimo, 70% da pontuação máxima. O período de avaliação será contado a partir da data 
de início do efetivo exercício das atividades.

- Como as avaliações devem ser realizadas e por quem?
Deverão ser realizadas junto à chefia imediata e o servidor em estágio probatório. A 
avaliação deve constituir um espaço de discussão e reflexão sobre os fatos significativos 
ocorridos durante o período de avaliação, oportunizando a valorização de aspectos 
positivos e a análise de dificuldades apresentadas, buscando um melhor desempenho do 
servidor.

- Quais as licenças não permitidas durante o estágio probatório?
 O servidor-estagiário tem direito às mesmas licenças garantidas ao servidor estável, com 
exceção a: Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; Licença para 
atividade política; Licença-prêmio por assiduidade; Licença para tratar de interesses 
particulares; Licença para desempenho de mandato classista; e, Licença para 
aperfeiçoamento profissional.

VIDA FUNCIONAL 
EIXO IV
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Também durante o período de estágio probatório é vedada a concessão de redução de 
jornada de trabalho com redução proporcional de sua remuneração, nos termos do Artigo 
20 da Lei Municipal nº 8710/1995.

- Quando o estágio probatório é suspenso?
Durante a ocorrência de concessão de licença quando não se enquadrar como efetivo 
exercício. 

 -  Quando o servidor em estágio probatório pode ser cedido?
O servidor em estágio probatório não poderá ser cedido à outra entidade ou ao Legislativo, 
salvo para o exercício de função gratificada em quaisquer órgãos da Administração Direta 
ou Indireta do Município. Na hipótese de ocorrer à cessão durante o estágio probatório, 
este ficará suspenso se as competências inerentes à função gratificada não guardarem 
similitude com as atribuições próprias do cargo efetivo.

- Como realizar a avaliação?
Entre na página da Prefeitura de Juiz de Fora (www.pjf.mg.gov.br) clique em 
“Prefeitura”, depois “Secretarias”, selecione a opção “Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos”, logo em seguida clique no link “Eu sou a Prefeitura”, disponível no 
menu “Serviços”, selecione: “Módulo Avaliação Desempenho (Estágio Probatório)” e 
clique em “Abrir”. 

-Onde obter informações relativas ao processo de avaliação do estágio probatório na 
SARH:
 
 Subsecretaria de Desenvolvimento Institucional
 Departamento de Acompanhamento e Desenvolvimento Individual- Dadi
 Av. Brasil, 2001, 7º andar, Centro
 Telefone: 3690-7163
 dadi.ssdi@pjf.mg.gov.br

3 - Portal PJF – Servidor  (www.pjf.mg.gov.br)   

Este Portal foi desenvolvido para que todo servidor público municipal possa, por meio de 
senha pessoal, acessar informações acerca de sua vida funcional. No campo “SERVIDOR” 
na página inicial do site, o servidor pode pesquisar por serviços como:

 · Saúde do Servidor
 · Ponto Eletrônico
 · Contracheque e comprovante de rendimentos
 - Censo Previdenciário



4 - Atendimento ao Servidor 

Principais serviços disponibilizados para o servidor:

 Senha EU SOU A PREFEITURA
 Abono família
 Solicitação de contracheques de funcionários
 Entrega de contracheques de funcionários
 Verbas rescisórias
 Dúvidas sobre pagamento
 Solicitação de contracheques de aposentados
 Assuntos sobre aposentadoria
 Declaração de vida – aposentados e pensionistas
 Pedido de vale-transporte
 Entrega de carteira para atualização se vinculado ao regime trabalhista
 Licença-prêmio / férias / dúvida
 Certidão de contagem de tempo para processo seletivo
 Certidão de contagem de tempo – INSS
 Certidão de contagem de tempo – Outros
 PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário
 Consulta de prontuário
 Entrega de Cartão Vale Mais
 Estágio
 Pagamentos de inativos e pensionistas
 FPM - Fundo de Previdência Municipal (Lei 11036/2005)
 Assuntos relacionados à CLT
 Assuntos previdenciários
 Proventos e pagamentos de benefícios
 Requerimento de aposentadoria
 Requerimento de pensão

 Subsecretaria de Pessoas 
 Av. Brasil, 2001, 8º andar, Centro 
 Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
 Telefone: (32) 3690-7308

5 – Serviços ofertados  

SELEÇÃO, INGRESSO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

O Departamento de Competências – SARH/SSP/DECOM, orienta, coordena, controla e 
executa as atividades relativas a seleção, ingresso, controle de cargos e vagas, 
movimentação de pessoal e contratação de estagiários no âmbito da Administração Direta.
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FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTROS FUNCIONAIS

O responsável por todos os registros funcionais, assim como pela Gestão da Folha de  
Pagamento dos servidores da Administração Direta, é o Departamento de Monitoramento 
Profissional – SARH/SSP/DMP (Av. Brasil, 2001, 8º andar, Centro).

ACOMPANHAMENTO FUNCIONAL e AVALIAÇÃO FUNCIONAL

O Departamento de Competências – SARH/SSP/DECOM realiza atividades que buscam a 
qualificação das relações e a promoção de saúde no trabalho, incluindo seleção interna do 
servidor municipal e atividades que envolvem os aspectos de avaliação funcional. 
Gerencia o processo de Progressão Funcional, que implica na progressão horizontal dentro 
do próprio quadro. 

AFASTAMENTOS, LICENÇAS, REDUÇÕES DE JORNADA DE TRABALHO E AVALIAÇÕES PARA 
CONCESSÃO DE VANTAGENS

- DAMOR (Rua Marechal Deodoro, 230, 7º andar, Centro - Tel: 3690-7666)

Ÿ Abono Médico
Ÿ Licença por motivo de saúde (inclusive decorrente de acidente no trabalho)
Ÿ Licença por motivo de doença em pessoa da família – LTPF
Ÿ Licença Maternidade
Ÿ Redução de Jornada de Trabalho para responsável por pessoa portadora de deficiência que 

esteja em tratamento especializado
Ÿ Avaliação para concessão de adicional de insalubridade
Ÿ Avaliação para concessão de adicional de periculosidade
Ÿ Readaptação Funcional

 
- DMP (Av. Brasil, 2001, 8º andar, Centro - Tel: 3690-7308)

Ÿ Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro
Ÿ Licença para serviço militar
Ÿ Licença para atividade política
Ÿ Licença prêmio por assiduidade
Ÿ Licença para tratar de interesses particulares (licença sem vencimentos)
Ÿ Licença para desempenho de mandato classista
Ÿ Licença para aperfeiçoamento profissional
Ÿ Licença Paternidade
Ÿ Licença decorrente de adoção ou guarda judicial para fins de adoção de criança
Ÿ Férias Regulamentares
Ÿ Afastamento decorrente de casamento – “Dias de Gala”
Ÿ Afastamento decorrente de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou 

padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos – “Dias de Nojo”
Ÿ Redução de Jornada de Trabalho com redução proporcional da remuneração

- DECOM  (Av. Brasil, 2001, 8º andar, Centro - Tel: 3690-7357)

Ÿ Licença para aperfeiçoamento profissional (Exceto para servidores integrantes do Quadro 
do Magistério, que devem se dirigir à Secretaria de Educação)

Ÿ Readaptação Funcional
13



A inclusão, o desenho, a análise e descrição de cargos; os processos seletivos, o plano de 

carreira, cargos e vencimentos; a folha de pagamento; o pagamento dos inativos, 

pensionistas e aposentados são atividades relacionadas com o dia a dia do servidor, pois 

tratam da estrutura de trabalho.

Progressões

Progressão funcional por antiguidade: atribuída a todos os cargos de provimento efetivo 

do quadro da administração direta, garantindo um aumento de 10% nos vencimentos a 

cada três anos. Não se aplica no caso de emprego público.

Conhecida como movimentação horizontal dos servidores vinculados ao regime 

estatutário, é a ascensão funcional do servidor no seu cargo de provimento efetivo. A 

Progressão Funcional está prevista em Lei, implicando mudança de referência, dentro do 

próprio cargo, desde que atenda a determinados requisitos legais e dentro de um limite de 

vagas. Atualmente, os cargos de provimento efetivo são classificados pelas letras “A”, 

“B”, “C”, “D”,“E”,“F”, “G”, “H”, “I” e “J” sendo que para as classes que compõem o 

quadro do Magistério Municipal, a classificação ocorre dos números de 1 a 10. Todo cargo 

se situa, inicialmente, na referência “A” ou “1".

Somente concorrerão à Progressão Funcional os servidores que estiverem, efetivamente, 

no exercício das atribuições próprias do cargo ou da função gratificada. Referência Legal: 

Lei 8710/95 e Lei 9212/98.

Promoção por mérito

Possibilidade para as classes organizadas em carreiras, conforme art. 30 da Lei nº 

9212/98, podendo ser automática ou por seleção competitiva interna.

Promoção automática: Disponível para as classes de Técnico de Nível Superior (TNS), 

Professor Regente, Procurador Municipal, Cirurgião-Dentista e Médico.

Seleção Competitiva Interna: Para as demais classes organizadas em carreira não 

contempladas com a promoção automática. 

Adicional de formação

 Disponível para Professor Regente e Coordenador Pedagógico. 

CARREIRA
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Legislações citadas nesta cartilha

As leis abaixo citadas tratam de temas diretamente afeitos à vida funcional do 
servidor da Prefeitura de Juiz de Fora e podem ser conferidas, na íntegra, no site 
www.jflegis.pjf.mg.gov.br.

·Lei 8710, de 31 de julho de 1995 – Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 
da administração direta do Município de Juiz de Fora, de suas autarquias e 
fundações públicas.

·Lei 9212, de 27 de janeiro de 1998 – Dispõe sobre o sistema de planos de cargos, 
carreiras e vencimentos dos servidores públicos municipais da Administração 
Direta, das Autarquias, das Fundações Públicas e dos servidores públicos 
municipais integrantes do Quadro do Magistério Municipal .

·Decreto nº 10.605, de 30 de dezembro de 2010 – Regulamenta a organização e as 
atribuições da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH), instituída 
pela Lei nº 10.000, de 08 de maio de 2001.
  
·Lei nº 13.179, de 22 de julho de 2015 – Vale Alimentação – Dispõe sobre o reajuste 
do valor e dos limites do vale/ticket alimentação criado pela Lei n. 11.168, de 22 
de junho de 2006, e dá outras providências.

·Decreto nº 10.210, de 16 de abril de 2010 – Plano de Assistência Saúde do Servidor.

·Decreto nº 11.207, de 17 de maio de 2012, alterado em seu artigo 30 pelo Decreto 
nº 12.186, de 16/12/2014 – Estágio Probatório.

- Decreto nº 10.634, de 31 de janeiro de 2011, alterado em 25/11/2014.
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