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do servidor

O Estágio Probatório compreende um período de três anos, divididos 
em seis avaliações semestrais, em que são verificadas as aptidões ou 
não necessárias para a efetivação no cargo para qual o servidor foi 
admitido. Ao final desse período é confirmada a estabilidade, que é  
indispensável para que o servidor civil possa desfrutar de Licença 
Prêmio, Licença sem Vencimento, ou estar à disposição para qualquer 
órgão fora da municipalidade. Já o servidor do magistério, além dos  
itens citados, só poderá fazer jus a qualquer tipo de promoção 
funcional com o Estágio Probatório. Portanto, reforçamos a 
importância do envio  das avaliações de Estágio Probatório dentro do 
tempo hábil, a fim de garantirmos os direitos do servidor e o 
desenvolvimento da Administração Pública Municipal.



novos Servidores
ADMISSÃO DE

Buscando reforçar a qualidade do funcionalismo público, a Prefeitura 
de Florianópolis convocou 37 novos servidores do quadro civil ao 
longo de 2022. Os servidores foram contratados para atuar nas mais 
diversas áreas do município, trazendo mais eficiência à gestão 
municipal.

Florianópolis passa a ter um novo prefeito até o fim da atual 
legislatura. No dia 31 de março, o então Prefeito de Florianópolis, 
Gean Loureiro, anunciou a saída do cargo em um evento cerimonial na 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). Topazio 
Neto assumiu o comando do executivo até o final desta legislatura, 
em 2024.  

O novo prefeito encara este 
desafio com bastante ânimo e 
coragem. “A emoção é única 
porque acho que muitas 
pessoas sonham em ser 
prefeito da sua cidade, e hoje 
esse sonho se realiza. Nós 
vamos continuar trabalhando 
muito, acordando muito cedo, 
dormindo muito tarde e 
colocando todo o time pra 
trabalhar. Time excepcional 
montado em conjunto com  
Gean, o qual a cidade pode 
esperar muito trabalho e 
competência”.




Topázio Neto (à esquerda) e Gean Loureiro no Centro 
de Florianópolis

Mudança de Prefeito



Se você quer adotar um desses bichinhos lindos, é só ir até a DIBEA!



Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados sem chuva, das 
13h30 às 17h.



Localização: SC 401, n° 144 - Itacorubi

dibea:
adote um amigo

Amendoim Bali

Dinho


