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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. 

 

Este manual foi elaborado para que você conheça os menus que serão utilizados e consiga realizar a sua 

autoavaliação, consultar o resultado final da avaliação de desempenho, bem como acompanhar e atualizar o 

status das ações de desenvolvimento propostas por seu gestor. 

 

A sua participação em todas as etapas do processo é muito importante para o sucesso do novo modelo. 

Participe realizando sua autoavaliação de forma bem criteriosa e execute as ações de desenvolvimento 

propostas para você. 

 

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

 Servidor: compreende os servidores em estágio probatório, os servidores já estáveis, aqueles 

ocupantes exclusivamente de cargos de provimento em comissão e os empregados públicos; 

 Gestor: é 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 – Acessando o Portal do Servidor: tela de login 
 

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. 

 

Se o seu computador não possuir nenhum desses navegadores, entre em contato com o ServiceDesk da 

Prodabel e solicite sua instalação. 

https://atendimentoprodabel.pbh.gov.br/CAisd/pdmweb.exe
https://atendimentoprodabel.pbh.gov.br/CAisd/pdmweb.exe
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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. Se você não tem 

acesso à rede da PBH ou não sabe seu login e senha, siga as instruções abaixo: 

 

1. Entre em http://trocasenha.pbh.gov.br e tente recuperar seu usuário/senha (alguns usuários já 

possuem cadastro de celular/e-mail, podendo recuperar o acesso por este site). 

 

 

 

2. Caso não consiga pelo item 1, localize seu usuário e senha em seu contra-cheque especial no Banco 

Bradesco. 

 

Para conseguir o login e senha via Internet Banking, acesse o site do Banco Bradesco e selecione Outros 

Serviços. No campo Documentos escolha Comprovante Salarial, tipo F. ESPECIAL. 

 

Para conseguir o login e senha via Caixa Eletrônico Bradesco, dirija-se ao Banco Bradesco e retire o 

Comprovante Salarial do tipo F. ESPECIAL, nos caixas eletrônicos. 

 

 

http://trocasenha.pbh.gov.br/
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3. Se mesmo seguindo os passos 1 e 2 não conseguir seu usuário e senha, compareça na Gerência 

Central de Atendimento (Av. Augusto de Lima 30, 1º andar – Centro). 

 

Com seu login e senha em mãos e após localizar seu navegador digite na barra de endereços do mesmo 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 seu BM começa com 0 (zero), insira-o à frente dos demais números e não utilize o dígito do BM 

no campo usuário. 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://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, constam as opções de 

menu onde a navegação ocorrerá e, no canto superior direito, a identificação do seu perfil de acesso: Portal 

do Servidor. 

4 – Menu Gestão por Competências 
 

Para realizar as etapas previstas no processo de avaliação, acesse o menu Gestão por Competências. Nele 

será possível preencher o Termo de Avaliação para realizar sua autoavaliação, atualizar e acompanhar o 

Plano de Desenvolvimento, além de acessar o relatório com o resultado final de sua avaliação de 

desempenho. A seguir serão apresentadas todas as funcionalidades disponíveis em cada Submenu. 
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4.1 – Submenu Avaliações 
Neste submenu você poderá realizar a autoavaliação preenchendo o Termo de Avaliação. 

4.1.1 – Responder avaliação 
Ao clicar em Responder Avaliação abrirá uma tela com o Termo de Avaliação. No cabeçalho você 

encontrará informações básicas para realizar seu preenchimento e acompanhar todo o processo de avaliação. 

Veja o que significam: 

 Avaliado: é o servidor que preenche os requisitos para ser avaliado naquele ciclo de avaliação; 

 Data da Avaliação: é a data que a avaliação foi disponibilizada para ser respondida; 

 Tipo de Avaliador: é o responsável por avaliar aquele servidor, sendo: autoavaliação ou gestor; 

 Cargo: é o cargo efetivo que o servidor ocupa; 

 Função: é a função atribuída ao servidor; 

 Status: é o estágio que o processo de avaliação se encontra. Essa informação é a mais importante 

dessa tela, pois através do status você saberá se finalizou sua autoavaliação naquele ciclo avaliatório. 

O status é alterado automaticamente pelo sistema à medida que as etapas do processo de avaliação 

vão sendo concluídas. 
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Veja o significado de cada tipo de status: 

 

Status Significado 

01 – Em elaboração Termo de Avaliação disponível para preenchimento 

02 – Em avaliação Termo de Avaliação preenchido, porém não enviado 

03 – Avaliação efetivada Termo de Avaliação preenchido e enviado 

07 – Aguardando síntese Data limite para preenchimento do Termo de Avaliação concluída. 

Nesse status as avaliações serão apuradas, não sendo mais 

possível realizar o preenchimento do Termo de Avaliação 

08 – Compilada Apuração da avaliação concluída. Aguardando devolutiva do gestor 

10 – Avaliação concluída Devolutiva do gestor registrada no sistema. Relatórios de 

acompanhamento disponíveis para consulta 

 

Para preencher o Termo de Avaliação, clique no seu nome na avaliação cujo status encontra-se Em 

elaboração. Abrirá a tela a seguir contendo a lista das competências a serem avaliadas e seus respectivos 

comportamentos observáveis. 

 

Para abrir todos os comportamentos, clique sobre “+”, localizado no cabeçalho do Termo de Avaliação, e 

marque a opção que melhor represente a sua postura no dia a dia de trabalho. 
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Todos os comportamentos deverão ser avaliados para que a avaliação seja finalizada. 

 

O campo Justificativa não é de preenchimento obrigatório, mas você pode registrar informações que 

considere relevantes. 

 

Se por algum motivo você não conseguir preencher todo o Termo de Avaliação, poderá salvar o que já foi 

preenchido para finalizar em outro momento, desde que o finalize dentro do período disponibilizado para 

responder a avaliação. Para tanto, clique no botão Salvar. O status da avaliação passará para Em 

Avaliação até a conclusão dessa etapa. 

 

Para finalizar sua autoavaliação clique em Confirmar. O Termo de Avaliação será enviado e essa etapa do 

processo concluída. Ao confirmar o Termo de Avaliação o mesmo não poderá mais ser alterado. 

 

 

 

Se o Termo de Avaliação foi corretamente preenchido, ao clicar em Confirmar aparecerá a seguinte 

mensagem: 
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Caso contrário, aparecerá a mensagem abaixo. Neste caso, volte ao Termo de Avaliação e conclua seu 

preenchimento. 

 

 

4.2 – Submenu Relatórios 
É através desse submenu que você consulta o resultado final de sua avaliação, ou seja, o resultado da 

autoavaliação e da avaliação de seu gestor. Para acessá-lo siga o caminho Gestão por Competências/ 

Relatórios/Resultado da Avaliação. 

4.2.1 – Resultado da avaliação 
Ao clicar em Resultado da Avaliação, abrirá uma tela onde você deve selecionar o processo de avaliação 

vigente ou qualquer outro que deseje consultar. Em seguida clique em OK. 
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Abrirá uma nova tela com seu nome. 

 

 

 

Ao clicar sobre ele, abrirá a tela abaixo com as seguintes informações: 

 Identificação do tipo do avaliador (1); 

 Comentários registrados pelo gestor e por você durante a devolutiva (2); 

 Conceito final atribuído a cada competência avaliada (3). 
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4.3 – Submenu Plano de Desenvolvimento 
A elaboração e o acompanhamento do Plano de Desenvolvimento ocorrem em dois momentos distintos: 

 Elaboração: inicia com a abertura do prazo para criação das ações de desenvolvimento. Nessa etapa 

seu gestor deve propor um conjunto de ações de desenvolvimento a serem executadas por você. Só o 

gestor tem acesso a esta fase; 

 Acompanhamento: neste momento, você poderá acessar o sistema através do Portal do Servidor e 

identificar as ações de desenvolvimento pactuadas com seu gestor para serem executadas. À medida 

que for concluindo as ações, você deverá atualizar seu Plano de Desenvolvimento com as datas de 

conclusão ou solicitar a repactuação de uma nova data de conclusão a ser submetida à aprovação de 

seu gestor. É importante que você informe ao seu gestor sempre que solicitar uma repactuação de 

datas, o cancelamento ou a inclusão de alguma nova ação para que ele possa realizar as alterações 

no sistema. Nessa fase seu gestor poderá, também, incluir novas ações para seu desenvolvimento ou 

mesmo cancelar uma ação, caso julgue necessário. 

 

Para acessar as ações de desenvolvimento pactuadas com seu gestor, clique no submenu Plano de 

Desenvolvimento/Plano de Desenvolvimento e selecione o processo do Plano de Desenvolvimento vigente 

ou qualquer outro que deseje consultar. 
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Aguarde a abertura da tela e clique sobre seu nome. 

 

 

 

Uma nova tela se abrirá com a lista dos tipos e ações de desenvolvimento a serem executadas por você 

durante o ciclo avaliatório. 
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4.3.1 – Acompanhamento e conclusão 
No período de acompanhamento você irá acessar seu Plano de Desenvolvimento e identificar as ações de 

desenvolvimento pactuadas para execução (01). Nessa tela você poderá informar que concluiu uma Ação de 

Desenvolvimento. 

 

A cada ação concluída, preencha o campo Data Fim Realizada (2) com o mês e ano em que a mesma foi 

concluída, clique em Salvar e o status será alterado automaticamente para Concluído. Em seguida aguarde 

a validação de seu gestor para que fique registrado no seu histórico. 

 

Exemplo: ação que foi finalizada em 20/Abril/2019 terá o campo preenchido no formato 04/2019. 
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Caso queira cancelar uma ação ou renegociar uma nova data para sua conclusão, informe a seu gestor e 

aguarde a validação pelo mesmo. Neste caso, se aceito, ele deverá cancelar a ação ou incluir novamente a 

ação e a nova data para execução e conclusão da ação de desenvolvimento. 

A conclusão da fase de acompanhamento ocorrerá quando você realizar todas as ações propostas por seu 

gestor para o seu desenvolvimento profissional. 

 

Não havendo a necessidade de incluir novos Tipos e Ações de Desenvolvimento, o Plano de 

Desenvolvimento poderá ser finalizado. Para isso, todas as ações deverão estar nos status Concluído ou 

Cancelado para que o acompanhamento seja concluído. 

 

IMPORTANTE 

Após seu gestor concluir a fase de acompanhamento, o Plano de Desenvolvimento não poderá mais ser 

alterado. 

5 – Orientações finais 
 

Caso ocorram situações em que você não consiga acessar qualquer dos menus disponibilizados ou executar 

as ações necessárias para o preenchimento do Termo de Avaliação e execução do Plano de 

Desenvolvimento, print a tela de seu computador com a mensagem de erro e encaminhe para a unidade de 

Recursos Humanos de seu órgão ou entidade para que possam identificar o responsável pela solução do 

problema e apresentar a solução. 

 

Como o objetivo maior da Avaliação de Desempenho por Competências é promover o seu 

desenvolvimento e crescimento profissional, não perca essa oportunidade!!! 

 


