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1 - Introdução 

 

O novo modelo de Avaliação de Desempenho por Competências tem como uma de suas premissas a 

informatização de todo o processo de avaliação a fim de garantir mais agilidade na sua execução, 

confiabilidade das informações e racionalização de recursos. Para tanto, ele será operacionalizado através do 

sistema ARTEComp (módulo web do sistema ARTERH denominado ARTE Competências) no Portal do 

Servidor/menu Gestão por Competências. 

 

Essa cartilha foi elaborada para que as equipes das unidades de Recursos Humanos conheçam os menus 

que serão utilizados na operacionalização e acompanhamento do processo de avaliação de desempenho. 

 

O acompanhamento criterioso de todas as etapas do processo é muito importante para o sucesso do novo 

modelo e o envolvimento das equipes de Recursos Humanos é condição necessária para que a 

operacionalização se dê com o maior apoio possível a todos os envolvidos. 

 

Para que a leitura seja mais fluida e simples, serão adotadas as seguintes denominações nessa cartilha: 

 Servidor: aqui estarão incluídos os servidores em estágio probatório, os servidores já estáveis, 

aqueles ocupantes exclusivamente de cargos de provimento em comissão e os empregados 

públicos; 

 Gestor: o termo será utilizado para se referir a todo servidor que seja responsável por uma 

equipe de trabalho; 

 Ciclo de Avaliação: será utilizado para se referir às etapas de avaliação do estágio probatório, 

bem como aos períodos avaliatórios anuais previstos para os demais servidores e empregados 

públicos. 

2 - Como acessar o ArteComp 

 

Para acessar o ARTEComp através do Portal do Servidor seu computador precisa ter o navegador Google 

Chrome ou o Mozila Firefox instalado. Acesse como primeira opção o Google Chrome. 
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Se o seu computador não possuir nenhum desses navegadores, entre em contato com o ServiceDesk da 

Prodabel e solicite sua instalação. 

 

Se você já tem acesso à rede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH basta usar o login da rede 

seguido da sua senha. São os mesmos login e senha utilizados para ligar o seu computador. 

 

Com seu login e senha em mãos e após localizar seu navegador digite na barra de endereços do navegador 

o link: https://portaldoservidor.pbh.gov.br. 

 

A tela a seguir será a primeira a ser exibida. Informe seu usuário e senha e clique no botão  

 

 

 

IMPORTANTE 

 Se o BM do usuário começa com 0 (zero), insira-o à frente dos demais números e não utilize o dígito 

do BM. Exemplo: BM 88.302-X deve ser inserido da seguinte forma no campo usuário pr088302; 

 Lembre-se de habilitar o pop-up na barra de endereços, pois o mesmo pode impedir a abertura de 

algumas telas do Portal. Para tanto clique no ponto vermelho, conforme indicado a seguir: 

https://atendimentoprodabel.pbh.gov.br/CAisd/pdmweb.exe
https://atendimentoprodabel.pbh.gov.br/CAisd/pdmweb.exe
https://portaldoservidor.pbh.gov.br/
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3 - Tela de abertura 

 

Após efetuar o login confira seus dados na parte superior da tela. No lado esquerdo da tela, constam as 

opções de menu onde a navegação ocorrerá e, no canto superior direito, as opções de perfil de acesso. 

 

Antes de clicar no menu de navegação, selecione o perfil de acesso das unidades de Recursos Humanos, 

localizado no campo superior direito da tela, denominado RH – Gestão por Competências. 

 

 

3.1 - Tipos de permissão 

Cada agrupador tem um tipo de permissão de acesso ao sistema, sendo eles: 

• Portal do Servidor: perfil de acesso do servidor. Nesse agrupador o servidor ou empregado público terá 

permissão para responder sua autoavaliação, consultar o resultado da avaliação e informar a conclusão 

de uma ação do plano de desenvolvimento. 
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• Portal do Gestor: perfil de acesso do gestor. Nesse agrupador o gestor terá permissão para: responder 

as avaliações (autoavaliação e avaliação dos membros de sua equipe), anexar arquivos (todos os 

formulários previstos no processo de avaliação e outros documentos apresentados pelos servidores ou 

empregados públicos em eventuais pedidos de reconsideração), gerar relatórios, criar, atualizar e 

acompanhar o plano de desenvolvimento dos membros de sua equipe e fazer delegação. 

• RH - Gestão por Competências: perfil de acesso das unidades de Recursos Humanos. Nesse 

agrupador as unidades de RH terão permissão de gerar relatórios para acompanhar todo o processo de 

avaliação, alterar um avaliador, em casos específicos, registrar as solicitações de recursos, anexar 

arquivos (Termos de Avaliação realizados em papel, formulários previstos no processo de avaliação e 

outros documentos apresentados pelos servidores ou empregados públicos em eventuais recursos), 

fazer consultas sobre os servidores e empregados públicos de seu órgão e fazer delegação. 

• Gestão por Competências: perfil de acesso dos administradores do sistema. É nesse perfil que é 

parametrizado todo o processo de Avaliação de Desempenho e realizadas as manutenções necessárias. 

 

IMPORTANTE 

 Existem servidores cujas atribuições liberam acesso a mais de um perfil de acesso como, por exemplo, os 

servidores que trabalham nas unidades de Recursos Humanos. Aqueles que forem operar o sistema 

ARTEComp terão acesso aos seguintes perfis: Portal do Servidor, Portal do Gestor e Portal RH – Gestão 

por Competências. Neste caso certifique-se de sempre atualizar seu perfil, para que as informações 

geradas não sejam divergentes das desejadas. 

 Para atualizar seu perfil siga o passo a passo: clique na caixa de perfil de acesso (1), selecione o perfil de 

acesso desejado (2) e aguarde o carregamento da tela. 
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4 - Botões do Sistema 
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4.1 - Controle de Alteração 

As telas do sistema ArteComp possuem uma aba denominada Controle de Alteração, exceto as telas de 

relatórios. Nela visualizamos o último BM, data e hora em que foram realizadas as alterações. 

 

 

 

 

5 - Menu Cadastro 

 

Neste menu a unidade de RH terá acesso ao submenu Anexar Arquivo. Para acessá-lo siga o caminho: 

RH/Cadastros/Anexar Arquivo. 
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5.1 - Anexar Arquivo 

Neste submenu serão arquivados todos os formulários utilizados no processo de Avaliação de Desempenho 

por Competências e outros documentos apresentados em eventuais recursos, como por exemplo: 

 Plano de Acompanhamento do Desempenho Profissional – PADP; 

 Notificações de resultado da avaliação; 

 Parecer Conclusivo; 

 Recursos (Hierárquico e Contra o Parecer Conclusivo);  

 Documentos diversos referentes ao processo de Avaliação de Desempenho; 

 Termo de Avaliação preenchido em papel, na impossibilidade do preenchimento do mesmo 

no sistema informatizado. 

 

IMPORTANTE 

 Todos os documentos anexados neste submenu devem estar salvos em PDF ou digitalizados. 

 Para anexar um arquivo na pasta funcional eletrônica de um servidor deve-se, primeiramente, 

pesquisar por ele utilizando o critério Nome (não deve conter acentuação ou caracteres especiais) ou 

BM. 

 Para realizar pesquisas, utilize % antes e depois do BM ou Nome e, em seguida, clique em 

Pesquisar. 
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IMPORTANTE 

Para realizar pesquisas dentro do sistema utilize o %. Digite % antes e depois do primeiro nome do servidor, 

ou % antes e depois do BM (apenas números, completo ou não), caso desconheça seu sobrenome e/ou o BM 

completo. Exemplo: 

1. Buscar por Código (BM) a estagiária Bárbara Santiago, cujo BM é 305420-7. 

o Digite % + 3054 + % - é importante digitar % antes do código BM, pois só assim a pesquisa 

será realizada. 

2. Buscar por Nome a estagiária Bárbara Santiago. 

o Digite Barbara (sem acento) acrescido do caractere %, ou digite % + Barbara (sem acento) + % 

Santi (nome completo ou não) %. 

 

 

 

Após digitar %Barbara% ou %3054% e clicar em Pesquisar, aparecerá uma listagem com os servidores que 

tenham em seus nomes ou BM parte dos dados digitados. 
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Localize o servidor desejado e clique duas vezes sobre seu nome. Abrirá a tela abaixo. 

 

 

 

Para anexar um arquivo clique na opção Anexar Arquivo. Aparecerá a tela de Gerenciamento de 

Documentos. 

 

 

 

Em Arquivos temos as opções de: 

 

 

 

 Novo arquivo 
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 Excluir 

 

 Salvar 

 

Para anexar um arquivo a pasta funcional eletrônica do servidor clique na opção “Novo arquivo”, aparecerá a 

tela a seguir: 

 

 

 

Devem ser preenchidos os campos: 

 Descrição do Arquivo: digitar o nome do arquivo; 

 Texto associado: preenchimento opcional; 

 Conteúdo: arquivo que deseja anexar à pasta do servidor. Este arquivo deve estar previamente 

salvo no computador. Veja um exemplo: 

 

Clique na opção Procurar e localize em seu computador o arquivo desejado. Selecione o arquivo, clique em 

Abrir, após esse procedimento clique na opção Carregar. 
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ATENÇÃO: O próximo passo é muito importante! 

 Quando um arquivo é anexado ele pode ser atualizado posteriormente, mas é necessário ter 

cuidado porque, ao clicar em Atualizar, o arquivo anterior é substituído pelo novo, ou seja, 

apagará definitivamente o arquivo registrado anteriormente. 

 Utilize essa opção apenas quando for necessário alterar alguma informação do arquivo anexado 

originalmente, como no caso de registro dos acompanhamentos que são realizados no PADP ou 

nos formulários de recursos. 

 Quando for arquivar formulários ou documentos de um novo ciclo de avaliação não se deve 

utilizar a opção Atualizar, mas a opção Novo. 

 

Para atualizar um arquivo clique no botão Atualizar. Em seguida uma caixa irá abrir para que você anexe o 

arquivo com as novas informações no sistema. 

 

Para anexar um Novo arquivo de registro clique na opção Novo como demonstrado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 



Manual ArteComp – Perfil Recursos Humanos   

 

15  

 

 

. 

6 - Menu Avaliações 

 

Neste menu as unidades de Recursos Humanos terão acesso aos seguintes submenus: 

• Alteração dos Avaliadores: permite alterar os avaliadores gerados pelo sistema; 

• Recurso de Avaliação: registra se um servidor ou empregado público entrou com algum recurso. 

 

 

6.1 - Alteração dos Avaliadores 

A tela de Alteração de Avaliadores permite alterar aquele avaliador que o sistema gerou automaticamente 

no processo de criação da avaliação, mas que, por algum motivo, não é mais responsável pela equipe ou 

mesmo esteja afastado temporariamente. Nesse caso o novo avaliador poderá apenas preencher o Termo de 
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Avaliação de um servidor ou de um conjunto de servidores. As demais fases do processo só podem ser 

realizadas pelo avaliador responsável. 

 

Caso seja necessário alterar o responsável pelo processo de um ciclo de avaliação, deverá ser feita uma 

Delegação. 

 

Essa tela permite alterar um avaliador por vez ou vários avaliados de um avaliador de uma mesma gerência 

em uma única vez. 

 

ATENÇÃO: A alteração de um avaliador só será possível se o avaliado e o avaliador não tiverem 

respondido a avaliação. É importante gerar o relatório de Avaliação por avaliador (descrito mais à frente) 

para conferir se as avaliações geradas pelo sistema retratam a situação real da equipe (gestor e seus 

subordinados) no momento de responder as avaliações. 

 

Para alterar o avaliador de um ou mais avaliados siga o procedimento abaixo: 

1. Informe o Processo para o qual deseja alterar um ou mais avaliadores; 

2. Escreva o primeiro nome ou o nome completo do avaliado - deixe em branco este campo, caso faça a 

opção de pesquisar todos os membros de uma unidade; 

a. Selecione-o na caixa de pesquisa ao lado do campo avaliado; 

3. Escreva o primeiro nome ou nome completo do avaliador a ser alterado; 

a. Selecione-o na caixa de pesquisa ao lado do campo avaliador; 

4. Clique em OK e aguarde a abertura da nova janela; 

 

 



Manual ArteComp – Perfil Recursos Humanos   

 

17  

 

 

Na nova tela, surgirá o nome do servidor ou de todos os membros da equipe do gestor (dependerá do critério 

de pesquisa). 

 

No campo “Avaliador” escreva o primeiro nome ou nome completo do novo avaliador. Em seguida 

selecione-o na caixa de pesquisa ao lado do campo avaliador. Esse procedimento deve ser feito para todos 

os avaliados que se encontram com avaliadores incorretos. Em seguida clique em “Salvar”, aguarde a 

confirmação e a operação estará finalizada. É importante ressaltar que, em ambos os casos, o nome não 

poderá ser digitado com caracteres especiais. 

 

 

6.2 - Recurso de Avaliação 

Nesta tela deve-se registrar se o servidor entrou com algum dos recursos previstos na legislação em vigor. 

 Pedido de reconsideração: o gestor para o qual foi solicitado o pedido de reconsideração deverá 

encaminhar e-mail ao gerente da unidade de RH do órgão ou entidade de exercício para proceder ao 

registro do recurso no sistema. O registro deve ser feito pelo representante do RH na Comissão de 

Recursos ou na Comissão de Avaliação do Estágio Probatório – Cadep, conforme o caso; 

 Recurso hierárquico e recursos contra o Parecer Conclusivo: o registro deve ser feito pelo 

representante do RH na Comissão de Recursos ou na Comissão de Avaliação do Estágio Probatório – 

Cadep, conforme o caso. 
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As alterações na nota da avaliação decorrentes de deferimento de recursos serão de responsabilidade das 

unidades de RH em todos os casos de recursos. A alteração da nota é feita no sistema ArteComp, 

conforme Instrução Normativa da Avaliação de Desempenho. 

 

Para registrar a ocorrência de um recurso siga o procedimento: 

1. Clique no menu Recurso de Avaliação; 

2. Selecione o processo de avaliação que o servidor entrou com recurso; 

3. No campo Avaliado digite o nome completo do servidor; ou 

a. Localize-o clicando na pasta de busca ao lado do campo Avaliado. Abrirá uma nova tela; 

b. Em código digite %BM%; ou 

c. Em nome acesso o nome do servidor; 

d. Clique no botão Pesquisar. Abrirá uma nova tela. 

e. Selecione o avaliado clicando duas vezes sob seu nome; 

4. Clique no botão Pesquisar. 

 

 

 

Se os campos 2 e 3 não estiverem disponíveis, basta clicar em filtros para visualizá-los. 
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Após selecionar o servidor desejado, abrirá a tela abaixo, marque a opção Sim caso haja recurso e clique em 

Salvar. 

 

 

6.3 - Alterar Nota de Avaliação 

Este campo é usado para alterar a nota da avaliação em casos de recursos deferidos. Para alterar uma nota 

faça o procedimento abaixo: 
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1. Acesse o Menu Avaliações e em seguida Alterar Nota de Avaliação; 

2. No campo Avaliado digite o primeiro nome ou nome completo do servidor desejado e clique na 

pasta de busca ao lado; 

3. No campo Processo de Avaliação digite o código do processo que deseja consultar ou realize a 

busca pela pasta de buscas;  

4. No campo Data de Ocorrência do Processo escreva uma data inicial e uma data final do período 

avaliatório que deseja consultar ou deixe em branco; 

5. Clique em pesquisar e aguarde o carregamento da lista de avaliados. 

 

 

 

Selecione o servidor desejado e aguarde a abertura da tela abaixo: 

 

1. No campo Pontuação digite a nova nota; 

2. No campo Texto Associado escreva as considerações referentes a mudança de nota; 

3. Clique no botão Salvar para finalizar o processo. 
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7 - Relatórios 

 

Este menu permite a geração de vários tipos de relatórios. Os relatórios disponíveis para as unidades de RH 

são os seguintes: 
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Para acessar os relatórios clique no menu Avaliações e depois no submenu Relatórios. 

7.1 - Avaliado sem Avaliador 

Este relatório tem a finalidade de informar quais servidores estão sem um avaliador. Para gerar o relatório 

siga os procedimentos abaixo: 

1. Selecione o Processo da Avaliação que você deseja gerar o relatório; 

2. No campo Tipo Agrupador, sempre use Custo Gerencial; 

3. Selecione o campo Agrupador, caso queira gerar o relatório por gerência; 

4. Clique em Ok. 

 

 

7.2 - Avaliado sem Avaliação 

Este relatório nos oferece informações sobre os servidores que estão sem avaliação. Este relatório deve ser 

gerado antes da apuração da avaliação. Para gerar o relatório siga os procedimentos abaixo: 

1. Selecione o Processo da Avaliação que você deseja gerar o relatório; 

2. No campo Tipo Agrupador, sempre use Custo Gerencial; 

3. Selecione o campo Agrupador, caso queira gerar o relatório por gerência; 

4. Clique em Ok. 
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7.3 - Avaliação por Avaliado 

Este relatório tem a finalidade de nos informar o andamento das avaliações de cada servidor, ou seja, quem 

respondeu a avaliação. Para gerar o relatório siga os procedimentos abaixo: 

1. Selecione o Processo da Avaliação que você deseja gerar o relatório; 

2. No campo Tipo Agrupador, sempre use Custo Gerencial; 

3. Selecione o campo Agrupador, caso queira gerar o relatório por gerência; 

4. Clique em Ok. 

 

 

7.4 - Avaliação por Avaliador 

Este relatório tem a finalidade de informar as avaliações que cada gestor deverá realizar, bem como permite o 

seu acompanhamento, ou seja, através dele pode-se identificar as avaliações que o gestor ainda não 

respondeu. Para gerar o relatório siga os procedimentos abaixo: 

1. Selecione o Processo da Avaliação que você deseja gerar o relatório; 

2. No campo Tipo Agrupador, sempre use Custo Gerencial; 

3. Selecione o campo Agrupador, caso queira gerar o relatório por gerência; 

4. Clique em Ok. 
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7.5 - Relatório da Avaliação 

Este relatório tem a mesma finalidade do relatório de Resultado da Avaliação, com a diferença que este 

pode ser impresso e possui as linhas para assinatura do gestor e do servidor. 

1. Selecione o Processo da Avaliação que você deseja gerar o relatório; 

2. Selecione o elemento inicial; 

3. Selecione o elemento final; 

4. Clique em Gerar Relatório. 

 

Elementos inicial e final são códigos (BM) que usamos para realizar buscas. 

 

 

 

Após selecionar o Processo de Avaliação (1), caso não saiba o código BM ou o Nome completo do servidor, 

localize-o clicando nas pastas amarelas ao lado dos campos Elemento inicial (2) e Elemento final (3) e siga 

o procedimento abaixo: 

a. Escreva % + parte do BM + %; ou 

b. Primeiro Nome + % em elemento inicial; 
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c. Clique em Pesquisar. 

 

 

 

Abrirá uma nova tela com todos os campos preenchidos. Clique em Gerar Relatório (4) e aguarde. 

7.6 - Resultado da Avaliação 

Este relatório tem a finalidade de informar o resultado final da avaliação individual por servidor, estando a 

avaliação respondida ou não. Nele constará o nome do Avaliado e Avaliador (e os respectivos cargos), os 

comentários efetuados, se tiverem sido preenchidos, e o conceito obtido em cada competência avaliada, já 

considerando os devidos pesos. Para gerar o relatório siga os procedimentos abaixo: 

1. Selecione o Processo da Avaliação que deseja gerar o relatório; 

2. Clique em OK; 

3. Aguarde a abertura da nova tela. 

 

 

 

Na nova tela, selecione o servidor para o qual deseja verificar o Resultado da Avaliação, clique sob o nome 

e aguarde a abertura da tela contendo o relatório. 
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8 - Consultas 

8.1 - Colaboradores Competência/Perfil 

Esta tela gera relatórios contendo informações curriculares sobre os servidores, de acordo com os parâmetros 

selecionados, conforme quadro abaixo. 
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. 

 

Por exemplo: para saber as informações dos servidores entre 20 e 30 anos, do sexo feminino, e com grau de 

escolaridade “segundo grau completo”, por Secretaria e/ou Gerência. Selecione os parâmetros desejados e 

clique em OK. Aparecerá à tela abaixo, selecione a pessoa desejada clicando duas vezes sobre seu nome. 
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9 - Delegar Responsabilidades 

 

Menu que permite alterar o responsável pela realização de todos os processo previstos no Ciclo de Avaliação. 

Através desse menu pode-se transferir de um gestor “A” para um gestor “B” todas as funções do Menu 

Gestão por Competências. Essa funcionalidade permitirá que os gestores de equipes que não estão na 

estrutura formal, possam realizar a avaliação de suas equipes. 

 

ATENÇÃO: A delegação deve ser feita antes da geração do Termo de Avaliação. Por isso é importante 

consultar o cronograma de geração do Termo de Avaliação para proceder às delegações necessárias. 

 

O processo ocorrerá em duas etapas: 

1) Escolha do processo a ser Delegado; 

2) Transferência dos servidores para o novo gestor. 

9.1 – Etapas da delegação 

Para iniciar a delegação deve-se primeramente identificar o processo que será delegado. Para tanto, siga os 

passos abaixo: 

 Clique em novo (01) e, em seguida, dê um duplo clic no campo em branco (02) e aguarde a abertura 

da nova tela. 

 

 

 

Na nova tela, pesquise o nome do gestor que irá delegar todas as etapas do processo de gestão do 

desempenho de um ou mais servidores para outro gestor, clicando na pasta ao lado do campo Gestor (2) da 

tela abaixo. 
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No campo Área Gestora (3) escolha a unidade organizacional para a qual você irá delegar um ou mais 

servidores digitando o nome da unidade do gestor que receberá a delegação. 

 

Existem 2 meios de busca neste campo, por PR e pelo nome do servidor. 

 Por “PR”: O pr é o BM do servidor, sem o dígito, precedido das letras “pr”. Em casos de BM com 5 

números, deve-se acrescentar o “0” (zero) após as letras “pr”. 

 Por nome: Digite o nome completo do servidor ou partes do nome precedido/antecedido por %. 
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Digite, no campo Responsável (4), o nome do gestor para quem será delegado os processos do ciclo de 

avaliação de um ou mais servidores, ou realize a busca por meio da pasta de busca localizada à direta do 

campo responsável. 

1. Busca por Código Contrato: digite o BM completo ou partes dele antecedido e precedido de %; 

2. Busca por Nome Acesso: digite o nome completo do servidor ou partes dele antecedido e precedido 

de %; 

3. Busca por Código Pessoa: digite o BM completo ou partes dele antecedido e precedido de %. 

 

 

 

No campo Processo (5), selecione o processo ID 2 - Avaliação de Competências ou digite Avaliação de 

Competências e clique na pasta ao lado do campo. 

 

Os campos Início da responsabilidade e Fim da responsabilidade serão preenchidos automaticamente. 

 

Clique no ícone Escolher Subordinados (6) e aguarde a abertura da caixa de seleção de servidores. 
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Na nova tela serão selecionados um ou mais servidores de um gestor (A) que serão delegados para um 

gestor (B). Clique sobre o nome (1) ou sobre os nomes (neste caso pressionando a tecla crtl do seu teclado) 

e clique sob o ícone > (2). Após isso, clique em OK (3) e a delegação estará concluída. 

 

Caso queira transferir todos os avaliados de uma só vez, clique em >>.  

 

ATENÇÃO: O botão FINALIZAR DELEGAÇÃO encerra o processo de delegação e, portanto, só deve ser 

utilizado quando houver uma delegação temporária. 

 

 

10 - Considerações Finais 

 

Caso ocorram situações em que o gestor, ou mesmo algum servidor da equipe, não consiga acessar qualquer 

dos menus disponibilizados ou realizar as ações necessárias para a realização de todas as etapas da Gestão 
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do Desempenho, solicite que print a tela com a mensagem de erro e encaminhe para essa unidade de 

Recursos Humanos. 

 

Caso não consiga identificar e solucionar o erro encaminhe e-mail para a GETED/Coordenação de 

Progressões para que a mesma possa identificar o responsável pela solução do problema e apresentar a 

solução. 


