
ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Quadro Apoio Escolar 

& 

Quadro de Servidores da Educação 

GDAE 

Tem este o objetivo de orientá-los sobre os procedimentos de inclusão, no sistema 

GDAE,  a avaliação do Estágio Porbatório dos servidores do Quadro de Apoio Escolar – QAE 

e Quadro de Servidores da Educação – QSE. 

A proposta de desenvolver, no sistema GDAE, a Avaliação Especial de Desempenho, 

teve como objetivo principal, auxiliá-los no Atestado de Frequência e o Período Aquisitivo, 

bem como a agilização da publicação da estabilidade e a consequente progressão aos 

servidores pertencentes aos referidos cargos. 

Mas, tendo em vista a demora para finalizar a implantação do sistema , situação essa 

que gerou insatisfação entre os ingressantes dos quadros de servidores aqui tratado, as 

avaliações foram efetuadas manualmente, estando os processos dos ingressantes, até o ano 

de 2012, finalizados e outros, que ingressaram posteriormente, já em fase de finalização. 

Desta forma, solicitamos que, em primeiro lugar, façam lançamento no sistema 

GDAE, das avaliações dos processos já finalizados para a publicação da confirmação no cargo, 

e a concessão da progressão e, em seguida, as avaliações que estão em andamento. 

Para a inclusão correta,  deverá ser dada atenção às orientações encaminhadas 

anteriormente, sobre a aplicação da legislação que regulamenta o Estágio Probatório 

previsto no artigo 41 da CF/88, com nova redação dada pelo artigo 6º da EC nº 19/98.  

  Orientações: 

1. O sistema foi desenvolvido em consonância com os anexos da legislação que 

regulamenta o Estágio Probatório do QAE e QSE; 

2. O integrante de um dos Quadros de funcionários desta Secretaria (QAE ou QSE), 

nomeado para prover cargo efetivo, mediante concurso público, somente será 

considerado estável após o período de 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de 

efetivo exercício, durante o qual estará condicionado à avaliação especial de 

desempenho; 

3. Para cada período avaliatório, inclusive dos processos já finalizados, após a inclusão 

dos dados pela chefia imediata, o(a) servidor(a) deverá acessar o sistema GDAE, para 



tomar ciência de sua avaliação, pois o novo bloco avaliativo será disponibilizado, para 

inclusão dos dados, após ciência do avaliado. 

4. Após a homologação, ou seja, terminada todas as etapas avaliatórias, confirmando o 

servidor no cargo, este deverá acessar o sistema para tomar ciência da conclusão do 

processo, e neste momento o sistema libera o “status” de “Efetivado”. 

5. Lembramos que o sistema reconhecerá “usuário/senha” do avaliador e personalizará 

a avaliação, ou seja, os anexos serão impressos com o nome do avaliador. Portanto, 

somente a chefia imediata deverá acessar o sistema para realizar esta inclusão. 

6. No caso de servidores do Quadro de Apoio Escolar, devem ser avaliados pelo Diretor 

de Escola, pois o Gerente de Organização Escolar não é chefia imediata deste. 

MANUAL - SISTEMA 

1. Acessar o sistema: Endereço: http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/login.aspx; 

Vá em obter acesso ao Sistema. Em caso de dúvida clique em “Manual para Acesso Aos 

Sistemas”; 

 

Faça os procedimentos necessários para obter acesso ao sistema - Estágio Probatório QSE/QAE, e, 

sem seguida, entre na tela para preenchimento das tarefas correspondestes, conforme segue: 

2. Cadastro da Comissão - QAE  

I - Cadastro da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD – da Diretoria de Ensino. 

Lembrando que a Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD deverá, após a 5ª avaliação, 

acessar o sistema GDAE e homologar a avaliação. 

De acordo com o disposto no Decreto nº 58.855 de 23/01/2013, a comissão deverá ser 

cadastrada na seguinte conformidade: 

a) Comissão de Avaliação de Desempenho, de caráter permanente, composta por número 

ímpar, no mínimo 3 (três) membros da própria Diretoria,  

b) Acesse o Sistema de Estágio Probatório QAE, e clique em comissão, para efetuar o 

cadastro. Seguindo os passos abaixo: 

 

http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/login.aspx


 

 

Será disponibilizada a mensagem “Não Encontrou Registro” – mensagem normal, vez que ainda não 

foi cadastrado nenhum membro. 

Clique em “Incluir membro”, para efetuar o cadastro da comissão. 

 

c) Digite o CPF e, e a “data início” é a data da publicação em DOE, e em seguida, salve a 

informação. 

Repita a operação, quantas vezes necessárias, até que todos os membros da comissão 

tenham sido cadastrados.  

3. Quadro de Servidores da Educação - QSE:  A legislação que regulamenta a matéria não prevê 

comissão nos órgãos subsetoriais para avaliação/homologação do Estágio Probatório, 

apenas a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CEAD, formada por Servidores 

da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, publicada no DOE de 20/05/2015.  

Avaliação Especial de Desempenho 

1. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: 

a) Na aba superior, passe o mouse sobre “Avaliação”,  em seguida clique em  “Lista de Servidores”. 

 



Será dissponibilizada a tela para que  seja feita a pesquisa individual ou geral dos servidores que estão 

em período de Estágio Probatório. 

 

Poderá ser realizada a pesquisa por CPF ou Geral, dos servidores classificados da Unidade 

Escolar, em caso de Servidores do Quadro de Apoio Escolar, ou  da Diretoria de Ensino, em caso de 

Servidores do Quadro da Servidores da Educação – QSE. 

 

 

1. Os anexos das Avaliações.  

2. Recalcular data da próxima avaliação 

3. Atestado de Frequência  

 



Instrumentos Avaliatórios:  

Anexo I – Avaliação Semestral de Desempenho ASD – 5 etapas;  

  Servidor deverá acessar o sistema para ciência da avaliação. 

Anexo II – Registros de Incidentes Críticos – RIC. Para uso a qualquer tempo; Registro descritivo de 

ocorrências que abonem ou   desabonem o servidor, realizado pelo chefe imediato; 

subsidiar o gestor na atribuição de pontuação na ASD; Orientação para a proposta de 

confirmação ou exoneração; 

 - Servidor tomará ciência após a conclusão da avaliação pela da chefia Imediata. 

Anexo III – Relatório de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor;  

 - Confirmando o servidor no cargo, este deverá acessar o sistema para tomar 

ciência da conclusão do processo, e neste momento o sistema libera o 

“status” de “Efetivado”. 

Anexo IV - Direito de Defesa do Avaliado; 

 - No caso de ser a conclusão pela exoneração, o servidor terá direito de defesa, 

devendo acessar o sistema GDAE para registrar seus argumentos. 

Anexo V - Parecer da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho; 

 

1. Em casos em que o Servidor está exercendo cargo em comissão ou designado para 

cargo de confiança. 

2. 3. Plano de Integração e Aperfeiçoamento Individual – PIAI. Acompanhamento. Utilizado 

pelo chefe imediato para facilitar a adaptação do servidor no ambiente e às atribuições do cargo que 

ocupa. 

4. No caso em que a Chefia Imediata entenda necessário efetuar registros sobre avaliação 

do servidor. 

 

Após registrar todos os campos, salve as informações dadas e se entender que está tudo em 

ordem, clique em “finalizar”. 



 

Lembrando que o servidor, deverá acessar o sistema, tomar ciência a cada uma das etapas 

da avaliação. 

 

 

No anexo II o avaliador irá preencher um RIC (Registro de incidentes críticos) preenchendo com a 

data da ocorrência, critério avaliado e uma descrição (somente na 1º avaliação o Anexo II é opcional): 

 



 

O servidor avaliado terá que responder se concorda ou não com a avaliação para prosseguir. 

 

 

 

O ciclo acima será repetido, entre o Anexo I e Anexo II, até a 5º Avaliação. 

Após concluir a 5º avaliação (Anexo I e Anexo II), será necessário que a comissão CAD – da Diretoria 

de Ensino, no caso de servidores do Quadro de Apoio Escolar – QAE,  devidamente registrada no 

sistema GDAE, homologue as avaliações. 



No caso do Quadro de Servidores da Educação – QSE - Após concluir a 5º avaliação (Anexo I e Anexo 

II), será necessário que a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD,  devidamente 

registrada no sistema GDAE, homologue as avaliações. 

 

 

 

 

 

 

Após a homologação, será disponibilizado o Anexo III. No qual será registrada a confirmação 

no cargo ou a exoneração do servidor. 

Salve e finalize a confirmação. 

 

 

No caso de confirmação no cargo, não haverá necessidade de nenhuma outra providência 



 

Caso seja pela Exoneração, será disponibilizado o anexo IV para a manifestação do avaliado. 

 

 

Nos dois casos será disponibilizado o anexo V, o Presidente da Comissão Especial de Avaliação de 

Desempenho decidirá se o servidor será confirmado no cargo ou exonerado, finalizando o Anexo V. 

 

Quando o servidor consultar suas avaliações e entrar no anexo V será possível visualizar a 

decisão da comissão especial de avaliação de desempenho. Caso não concorde com a decisão, o 

servidor poderá registrar uma manifestação, ou finalizar sem preencher. 



 

 

Após este procedimento, aguardar a Publicação em D.O. E da Estabilidade. 

 

 

Lembramos, ainda, que somente após completar os 1095 (mil e noventa e cinco) dias de 

exercício no cargo, é que o funcionário poderá ser declarado estável no cargo público.  

Bom trabalho. 


