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1 – Anexando um Arquivo 

1. Clique no menu Cadastro, depois em Anexar Arquivo. 

 Faça a busca do servidor desejado e dê dois cliques em cima de seu nome; e/ou; 

 Faça a busca com o BM completo do servidor e dê dois cliques em cima de seu nome; 

2. Após selecionar o servidor, clique no botão Anexar Arquivo, localizado no canto direito; 

3. Na nova tela, clique no botão novo, e uma janela com as informações abaixo se abrirá; 

a. Descrição do Arquivo: campo de preenchimento obrigatório; 

b. O campo texto associado não é de preenchimento obrigatório; 

c. O campo conteúdo é o arquivo que você deve buscar por meio do botão procurar, que se 

encontra previamente salvo ou digitalizado no seu computador; 

d. Após fazer o upload do arquivo, clique no botão carregar; 

e. O arquivo será carregado e a janela de confirmação aparecerá; 

4. Para atualizar um arquivo, clique no botão atualizar na linha do arquivo desejado. 

2 - Preenchendo o Termo de Avaliação 

1. Clique no menu Avaliações depois no submenu Responder avaliações; 

2. Selecione o servidor desejado, cuja avaliação esteja no status Em elaboração ou Em avaliação; 

3. Preencha todos os comportamentos observáveis (evidências) do termo de avaliação e clique no botão 

confirmar. 

3 - Preenchendo a Devolutiva 

1. Clique no menu Avaliações depois no submenu Registro da devolutiva; 

2. Selecione o servidor desejado, cuja devolutiva esteja no status Compilada, preencha os campos 

comentário do gestor e comentário do servidor (campos obrigatórios) e clique no botão confirmar. 

4 - Emitindo Relatórios 

1. Clique no menu Relatórios depois no relatório que deseja emitir. 

a. Para gerar o resultado da avaliação: 

i. Clique no submenu resultado da avaliação; 
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ii. Na caixa de seleção Processo selecione o processo de avaliação desejado; 

iii. Clique em ok e aguarde a tela com a lista de servidores sob sua responsabilidade; 

iv. Clique sobre o nome do servidor para abrir o relatório de resultado da avaliação; 

b. Para gerar os relatórios de ranking, clique no submenu rankings e no relatório que deseja 

gerar, sendo: 

i. Relatório de competências individuais 

1. Selecione o processo de avaliação no campo Processo; 

2. No campo avaliado, 1ª caixa, digite o BM do servidor, ou, na 2ª caixa, digite o 

nome do servidor; 

3. Se desejar, selecione a classificação da competência, ou deixe em branco; 

4. Clique em ok. 

ii. Relatório competências por equipe 

1. Selecione o processo de avaliação no campo Processo; 

2. Em tipo de agrupador selecione o custo gerencial; 

3. Em agrupador, selecione o nome de sua gerência ou deixe em branco; 

4. Se desejar, selecione a classificação da competência, ou deixe em branco; 

5. Clique em ok. 

iii. Relatório de evidências 

1. Selecione o processo de avaliação no campo Processo; 

2. No campo avaliado, 1ª caixa, digite o BM do servidor, ou, na 2ª caixa, digite o 

nome do servidor; 

3. Se desejar, selecione a classificação da competência, ou deixe em branco; 

4. Clique em ok. 

5 - Criando e acompanhando o Plano de Desenvolvimento 

1. Para criar o plano de desenvolvimento clique no menu Plano de Desenvolvimento; 

2. Em processo selecione o processo de plano de desenvolvimento, em seguida clique em ok; 

3. Selecione o servidor desejado clicando sobre seu nome; 

4. Em Tipo selecione a competência que deseja desenvolver; 

5. Em Ação Desenvolvimento selecione o tipo de ação desejada; 

6. Em data início e data fim escreva as datas em que deseja que a ação seja realizada; 

7. O campo comentários é de preenchimento facultativo. 
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6 – Realizando uma Delegação 

1. Clique no menu Delegar Responsabilidade; 

2. Clique no botão Novo; 

3. Clique duas vezes na linha em branco que irá aparecer; 

4. Em Área Gestora digite o nome da sua gerência; 

5. Em Responsável digite o nome do servidor que deseja delegar o processo de avaliação; 

6. Em Processo digite Avaliação Competências; 

7. Clique no botão selecionar subordinados; 

8. Na caixa de seleção que aparecerá, selecione os servidor que deseja delegar e clique na setinha →; 

9. Após selecionar todos os servidores, clique em OK; 

10. Aguarde a confirmação da tela de delegação, e a delegação estará concluída. 

7 – Finalizando uma Delegação 

1. Clique no menu Delegar Responsabilidade; 

2. Selecione a delegação que deseja encerrar e dê dois cliques sobre ela; 

3. Na tela da delegação, clique no botão finalizar delegação e aguarde a confirmação. 


