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1 Como  acessar  o  Módulo  de  Avaliação  de
Desempenho – AVADES

Passo a passo para acessar o módulo de Avaliação de Desempenho

I. Entre no site da intranet da ufrj (https://intranet.ufrj.br/) e faça o 
login do usuário.

II. Na listagem de sistemas, na esquerda, clique no link “SisPessoal – 
Novo sistema de pessoal”.

III. Após realizar o login na intranet e entrar no SisPessoal, aparecerá
uma tela flutuante solicitando um e-mail  válido para contato.  A
partir do momento que você cadastrar um e-mail, essa tela não
aparecerá mais.

IV. A figura A mostra a página principal do Sistema de Pessoal.

V. É possível acessar o módulo AvaDes através de dois caminhos: 

 Clicando na imagem AvaDes ou

 Menu → Avaliação de Desempenho
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A  Figura  B apresenta  a  tela  inicial  do  módulo  de  Avaliação  de
Desempenho. 

1.1. Permissões de acesso ao módulo AvaDes

No módulo AvaDes,  o  servidor  pode assumir  um ou mais  perfis,  que
conferem diferentes permissões de acesso às funcionalidades do sistema. A
saber:

 Administradores: Todos os módulos e funcionalidades do sistema.

 Integrantes  de  comissão  central:  Todos  os  módulos  e
funcionalidades do sistema. 

 Integrantes de comissão setorial:  Cadastro e gerenciamento das
chefias da unidade. Acompanhamento das equipes cadastradas e
do preenchimento das  avaliações  de desempenho e formulários
complementares pelas equipes.

 Chefias:  Cadastro  e  gerenciamento  de  suas  equipes,
Acompanhamento  do  preenchimento  das  avaliações  de
desempenho e formulários complementares da sua equipe.

 
4
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 Todos os servidores: Preenchimento de avaliações de desempenho
e  formulários  complementares,  Resultado  das  avaliações  e
concordância/ discordância dos resultados.

2 Funcionalidades do Sistema

2.1. Painel de Controle Chefia

Acesso  exclusivo  para  administradores  e  chefias.  Pode  ser  acessado
através do caminho: menu lateral → Painel de Controle → Controle Chefia.

No  Painel  de  Controle  Chefia,  as  chefias  poderão  acompanhar  o
preenchimento  dos  formulários  de  avaliação  e  complementares  dos
integrantes  das  suas  equipes  durante  o  período  avaliativo  (setembro  e
outubro).

Enquanto  a  chefia  não  tiver  cadastrado  as  suas  equipes,  o  sistema
apresentará  uma  mensagem  de  que  não  há  equipes  para  acompanhar.
Quando uma ou mais equipes e integrantes forem cadastrados, o painel de
controle chefia será similar à figura C.

Essa tabela apresenta os integrantes da equipe e os formulários que
devem ser preenchidos.

i. Ícone ✔, o servidor preencheu o formulário.

ii. Ícone x, o  servidor ainda não preencheu o formulário.

Iii. “Não se aplica”, o servidor não precisa preencher aquele formulário.
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2.2 Equipes

Pode ser  acessado através  do caminho:  menu lateral  → Equipe →
Equipes e Integrantes.

A tela principal de Equipes é apresentada na figura D. Nela é possível
selecionar uma equipe, visualizar suas informações e também excluí-la,
se necessário. Também é possível gerar o relatório de plano de trabalho
de uma equipe selecionada e cadastrar uma nova equipe.
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FIGURA C: TELA DE CONTROLE DA CHEFIA
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FIGURA D: TELA DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES

2.2.1. Cadastrar uma equipe

Um  chefe  pode  ter  uma  ou  mais  equipes,  por  isso  o  sistema
permite que ele cadastre todas as suas equipes e integrantes.

Passo a passo para cadastrar uma equipe:

I. Clique no botão Cadastrar Equipe. Isso fará abrir uma tela flutuante
como a figura E. 

II.  Como você  é  diretor/chefe,  seu  nome irá  aparecer  no primeiro
campo.  Assim,  a  equipe  será  cadastrada  sendo  você  a  chefia
imediata.
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FIGURA E: TELA DE CADASTRO DE EQUIPE

III. Em seguida, é possível cadastrar um substituto eventual da chefia.
O substituto só assumirá a equipe caso a chefia esteja em licença ou
afastamento  durante  o  período  avaliativo  (setembro  e  outubro).
Nesse caso, o substituto será responsável por avaliar a equipe e os
integrantes.  IMPORTANTE:  o substituto não precisa ter função de
substituto de chefia. 

Para  escolher  o  servidor,  existem  dois  campos  disponíveis.  Um
menor, na esquerda, e um maior, na direita. O campo menor está
destinado a receber a matrícula SIAPE do servidor, enquanto o campo
maior  está destinado a receber o nome. Para localizar  o  servidor,
pode buscá-lo tanto pelo nome como pela matrícula SIAPE. 

i.  Para  buscar  pela  matrícula  SIAPE,  digite  no  campo  menor,  à
esquerda,  a  matrícula  SIAPE  do  servidor.  Será  apresentada  uma
listagem  com  as  matrículas  e  nomes  dos  servidores.  Escolha  o
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servidor  desejado.  Assim  que  escolher,  os  campos  destinados  à
matrícula e ao nome serão preenchidos. 

ii. Para buscar pelo nome, digite no campo maior, à direita, o nome
do servidor. Será apresentada uma listagem com as matrículas siape
e  nomes  dos  servidores.  Escolha  o  servidor  desejado.  Assim  que
escolher, os campos destinados à matrícula SIAPE e ao nome serão
preenchidos.

IV.  Selecione  a  equipe  imediatamente  superior  na  hierarquia  da
unidade.

IMPORTANTE:  A  comissão  setorial  deve  solicitar  que  as  equipes
sejam cadastradas a partir do topo da hierarquia de equipes.

 Exemplo:

i.  Superintendente  de  Pessoal  cadastra  sua  equipe
(Superintendência de Pessoal) e os integrantes dela, no caso
as chefias das Coordenações imediatamente abaixo: Chefe da
CGP, Chefe da CPP, Chefe da CPST.

ii. Coordenador de Políticas de Pessoal cadastra sua equipe
(CPP) e os integrantes dela, no caso as chefias das equipes
imediatamente abaixo: Chefe da Divisão de Admissão, Chefe
da  Divisão  de  Avaliação  de  Desempenho,  etc.  Escolhe  a
equipe  Superintendência  de  Pessoal  como  equipe
imediatamente superior na hierarquia da unidade. 

Iii. Chefia da Divisão de Avaliação de Desempenho cadastra
sua  equipe  (DVAD),  colocando  CPP  como  Equipe
imediatamente superior na hierarquia da unidade. 

IMPORTANTE: 

Caso a  equipe imediatamente superior  na hierarquia ainda
não  esteja  cadastrada,  as  chefias  devem procurar  a  comissão
setorial  para  que  a  mesma  entre  em  contato  com  a  chefia
responsável.

Caso  apareça  uma  mensagem  de  restrição  “A  chefia  da
equipe deve ser integrante na equipe imediatamente superior”, a
chefia deve procurar a comissão setorial para que a mesma entre
em  contato  com  a  chefia  responsável  e  incluí-la  na  equipe
superior.
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V. Digite a sigla e o nome da equipe, nos campos solicitados. Lembre-
se de que o nome da equipe deve corresponder à realidade, sendo
normalmente o nome do setor, laboratório, divisão, etc. 

VI.  No  campo Metas  e  Atribuições,  aba “Da Equipe”,  preencha as
metas acordadas no plano de trabalho para a equipe. IMPORTANTE:
As metas de equipe devem ter no mínimo 50 caracteres.

VII.  No campo Metas  e  Atribuições,  aba “Da Chefia”,  preencha as
metas acordadas no plano de trabalho para a chefia dessa equipe.
IMPORTANTE:  As  metas  de  chefia  devem  ter  no  mínimo  50
caracteres.

VIII. Clique no botão Salvar para que os dados sejam salvos na base
de dados. Caso desista do procedimento, basta clicar em Cancelar e
as informações preenchidas serão ignoradas.

 
10



AVADES - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

CHEFIA

2.2.2. Visualizar informações de uma equipe

Passo a passo para visualizar as informações de uma equipe:

I. Selecione a equipe para a qual deseja visualizar as informações. Na
listagem irá aparecer as equipes que você cadastrou.

II.  Clique no botão  .  As informações  da equipe aparecerão logo
abaixo, com na figura F.

III.  Se  desejar  ocultar  as  informações,  basta  clicar  novamente  no

botão .
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2.2.3. Editar uma equipe

Passo a passo para editar uma equipe:

I. Selecione a equipe a qual deseja editar as informações. Na listagem
irá aparecer as equipes que você cadastrou.

II. Clique no botão  ao lado do nome da equipe. Isso fará abrir uma
tela flutuante como a figura G:

FIGURA G: TELA PARA EDITAR OS DADOS DE UMA EQUIPE 

III.  Para  alterar  o  substituto  eventual  da  chefia,  basta  apagar  a
matrícula SIAPE ou o nome do servidor no campo correspondente.
Caso necessário, é possível buscar um novo servidor para a posição,
digitando a nova matrícula SIAPE ou nome do servidor.

IV. Caso deseje alterar sigla ou o nome, digite as novas informações
nos campos solicitados. Lembre-se de que o nome da equipe deve
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corresponder  à  realidade,  sendo  normalmente  o  nome  do  setor,
laboratório, divisão, etc. 

IV.  Caso  deseje  alterar  as  metas  da  equipe,  no  campo  Metas  e
Atribuições,  aba “Da Equipe”, digite as novas metas acordadas no
plano de trabalho. IMPORTANTE: As metas de equipe devem ter no
mínimo 50 caracteres.

V.  Caso  deseje  alterar  as  metas  da  chefia,  no  campo  Metas  e
Atribuições,  aba “Da Chefia”,  digite as novas metas acordadas no
plano de trabalho.  IMPORTANTE: As metas de chefia devem ter no
mínimo 50 caracteres.

VI.  Caso  deseje  alterar  a  equipe  imediatamente  superior  na
hierarquia  da  unidade,  escolha  esse  campo  e  selecione  a  equipe
imediatamente superior  à sua.  Caso a  equipe desejada ainda não
esteja cadastrada,  procure a comissão setorial  para que a mesma
entre em contato com a chefia responsável.

VII. Clique no botão Salvar para que os dados sejam salvos na base
de dados. Caso desista do procedimento, basta clicar em Cancelar e
as informações preenchidas serão ignoradas.
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2.2.4. Excluir uma equipe

Uma equipe  só  pode ser  excluída se  os  integrantes  da  mesma
ainda não tiverem preenchido as avaliações do período.

Passo a passo para excluir uma equipe:

I. Selecione a equipe a qual deseja excluir. Na listagem irá aparecer
as equipes que você cadastrou.

II.  Clique  no  botão  .  Uma  tela  flutuante  será  apresentada
perguntando se deseja confirmar a exclusão, como a figura H.

III. Clicar no botão Excluir para que a exclusão seja realizada na base
de dados. Caso desista do procedimento, clique em Cancelar que a
tela flutuante fechará.

FIGURA H: TELA PARA CONFIRMAR A EXCLUSÃO DE UMA EQUIPE
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2.3. Integrantes de Equipes

Pode  ser  acessado  através  do  caminho:  menu  lateral  →  Equipe  →
Equipes e Integrantes.

A  figura  I mostra  a  tela  principal  dos  integrantes  de  uma  equipe
previamente selecionada. A tabela apresenta a matrícula SIAPE e o nome dos
servidores alocados na equipe e as opções de editar e excluir integrante.
Além disso, é possível cadastrar um novo integrante e visualizar o plano de
trabalho de todos os integrantes da equipe.

FIGURA I: TELA DE GERENCIAMENTO DE INTEGRANTES DE UMA EQUIPE

 
15



AVADES - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

CHEFIA

2.3.1. Cadastrar integrante em uma equipe

Passo a passo para cadastrar um integrante em uma equipe:

I. Selecione a equipe para a qual deseja cadastrar um integrante. Na
listagem irá aparecer as equipes que você cadastrou.

II.  Clique  no  botão  Cadastrar  Integrante.  Aparecerá  uma  tela
flutuante como a figura J.
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FIGURA J: PASSO A PASSO DO CADASTRO DE INTEGRANTE EM UMA 
EQUIPE
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III.  Para escolher  o servidor,  existem dois campos disponíveis.  Um
menor, na esquerda, e um maior, na direita. O campo menor está
destinado a receber a matrícula SIAPE do servidor, enquanto o campo
maior  está destinado a receber o nome. Para localizar  o  servidor,
pode buscá-lo tanto pelo nome como pela matrícula SIAPE.

i. Para buscar pela matrícula SIAPE basta digitar no campo menor,
à esquerda, a matrícula SIAPE do servidor. Será apresentada uma
listagem com as matrículas SIAPE e nomes dos servidores. Escolha
o servidor desejado. Assim que escolher, os campos destinados à
matrícula e ao nome serão preenchidos. 

ii. Para buscar pelo nome, digite no campo maior, à direita, o nome
do  servidor.  Será  apresentada  uma listagem com as  matrículas
SIAPE e nomes dos servidores. Escolha o servidor desejado. Assim
que escolher, os campos destinados à matrícula e ao nome serão
preenchidos. 

IV.  Selecionado  o  servidor,  escreva  as  atividades  individuais
acordadas no plano de trabalho e as observações sobre as condições
de  trabalho  para  o  servidor  naquela  equipe.  
IMPORTANTE:  As  atividades individuais  devem ter  no mínimo 50
caracteres. 

V. Clique no botão Salvar, para que os dados sejam salvos na base
de dados. Caso desista do procedimento, pode clicar em Cancelar e
as alterações feitas serão ignoradas.

IMPORTANTE: A chefia não deve se cadastrar como integrante da
própria equipe. O sistema já faz a relação simplesmente pelo servidor
ser o chefe. 
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2.3.2.  Editar  atividades  individuais  de integrante
de uma equipe

Passo a passo para editar as atividades individuais de um integrante
em uma equipe:

I.  Selecione  a  equipe  da  qual  deseja  editar  as  atividades  de  um
integrante. Na listagem irá aparecer as equipes que você cadastrou.

II. Na tela principal de Equipes e Integrantes, buscar na listagem de
integrantes  o  servidor  cadastrado  que  deseja  editar  as  atividades
individuais.  A  listagem  pode  ser  ordenada  por  SIAPE  ou  nome,
bastando clicar em Matrícula ou Nome, na primeira linha da tabela.

III. Ao encontrar o servidor, clique no botão  ao lado do nome. Uma
tela flutuante será apresentada com os dados do servidor na equipe,
como a figura K.

IV. Na caixa de texto “Atividades individuais”, altere as informações
desejadas.  IMPORTANTE:  as  atividades  individuais  devem ter  no
mínimo 50 caracteres.

V. Clique no botão Salvar, para que os dados sejam salvos na base
de dados. Caso desista do procedimento, basta clicar em Cancelar
que as alterações feitas serão ignoradas.
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INDIVIDUAIS DE UM INTEGRANTE
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2.3.3. Excluir integrante de uma equipe

Passo a passo para excluir um integrante em uma equipe:

I.  Selecione  a  equipe  da  qual  deseja  excluir  um  integrante.  Na
listagem  irá  aparecer  as  equipes  que  você  cadastrou.  
IMPORTANTE: Os integrantes de uma equipe só podem ser excluídos
se ainda não tiverem preenchido as avaliações do período.

II. Na tela principal de Equipes e Integrantes, buscar na listagem de
integrantes o servidor  cadastrado que deseja excluir  da equipe.  A
listagem pode ser ordenada por SIAPE ou nome, bastando clicar em
Matrícula ou Nome, na primeira linha da tabela.

III. Ao encontrar o servidor, clique no botão  ao lado do nome. Uma
tela flutuante vai ser apresentada perguntando se deseja confirmar a
exclusão, como a figura L.

IV. Clique no botão  Excluir para que a exclusão seja realizada na
base  de  dados.  Caso  desista  do  procedimento,  basta  clicar  em
Cancelar que a tela flutuante fechará.

2.3.4. Informar integrante em afastamento

Durante  o  período  avaliativo,  alguns  servidores  podem  estar
afastados do cargo ou em algum tipo de licença. Um integrante afastado
será avaliado de forma diferente, recebendo apenas a avaliação da sua
chefia  –  como  era  feito  na  avaliação  em  papel.  Ou  seja,  ele  não
preencherá  a  sua  autoavaliação,  não  avaliará  sua  chefia  e  não
preencherá os formulários complementares. 
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Nesse  caso,  a  chefia  deve  cadastrar  o  integrante  na  equipe  e
informar  ao  sistema  que  o  servidor  está  nessa  situação:
afastamento/licença. 

Caso o servidor volte do afastamento e participe do AvaDes, é necessário
retirá-lo do afastamento, através do mesmo botão.

Passo a passo para colocar/retirar um integrante em/do afastamento:

I.  Na tela principal  de integrantes de equipes (figura  I),  buscar na
listagem  de  integrantes  o  servidor  cadastrado  que  deseja
colocar/retirar em/do afastamento. 

II. Ao encontrar o servidor, clique no botão na coluna “opções”, ao
lado do nome do servidor desejado.

a. Se o integrante não estiver marcado como afastado, aparecerá
uma tela flutuante perguntando se deseja confirmar o afastamento
do servidor, conforme a figura M.

b.  Se  o  integrante  já  estiver  marcado  como  afastado,  a  tela
flutuante  perguntará  se  deseja  retirar  o  servidor  do  afastamento,
conforme a figura M.

III. Clique no botão Confirmar para confirmar o procedimento. Caso
desista  do  procedimento,  basta  clicar  em  Cancelar que  a  tela
flutuante fechará.
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2.3.5.  Visualizar  o  plano  de  trabalho  de  uma
equipe e seus integrantes

Passo a passo para visualizar o plano de trabalho de uma equipe e
seus integrantes:

I. Selecione a equipe para a qual deseja visualizar as informações. Na
listagem irá aparecer as equipes que você cadastrou.

II. Na tela principal de Equipes e Integrantes, clicar no botão  para
fazer  o  download  do  arquivo  contendo  as  metas  da  equipe  e  as
atividades de cada um dos integrantes.

2.3.6. Equipes com apenas um integrante (chefe)

Em  algumas  unidades  podem  existir  equipes  com  apenas  um
integrante. No sistema, esse integrante necessariamente é o chefe, pois
ele será responsável por cadastrar a equipe e as metas e atribuições da
mesma no plano de trabalho. No entanto, no sistema é preciso garantir
que a equipe seja reconhecida como tendo apenas um integrante, que no
caso é o chefe.
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FIGURA M: TELA PARA MARCAR O AFASTAMENTO OU RETORNO DO 
INTEGRANTE
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1. Passo a passo para permitir que a equipe fique sem integrantes:

I. Selecione a equipe que deseja que tenha apenas um integrante.
Na listagem irá aparecer as equipes que você cadastrou. 

II. Na  tabela  “Integrantes  Cadastrados”,  clique  no  botão  .  Esse
botão informa ao sistema e à comissão setorial que essa equipe não
terá  integrantes  (apenas  o  chefe).  Irá  aparecer  uma tela  flutuante
como a figura N.

         

FIGURA N: TELA PARA PERMITIR QUE UMA 
EQUIPE FIQUE SEM INTEGRANTES

I. Clique no botão  Confirmar,  para que a alteração seja salva na
base  de  dados.  Caso  desista  do  procedimento,  pode  clicar  em
Cancelar e as alterações feitas serão ignoradas.

IMPORTANTE:  Se  a  equipe  em  questão  já  tiver  integrantes
cadastrados, para tornar a equipe “sem integrantes” é preciso excluí-

los da equipe e em seguida clicar no botão   . 

IMPORTANTE: Enquanto a equipe estiver habilitada para ter apenas
um integrante, o botão de Cadastrar Integrante ficará desabilitado. 

2. Passo a passo para permitir que essa equipe volte a ter integrantes 
além do chefe:

I. Selecione a equipe que deseja que tenha apenas um integrante.
Na listagem irá aparecer as equipes que você cadastrou.

II. Na  tabela  “Integrantes  Cadastrados”,  clique  no  botão  .  Irá
aparecer uma tela flutuante como a figura O.
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FIGURA O: TELA PARA PERMITIR QUE UMA 
EQUIPE VOLTE A TER INTEGRANTES

III.Clique no botão  Confirmar,  para que a alteração seja salva na
base  de  dados.  Caso  desista  do  procedimento,  pode  clicar  em
Cancelar e as alterações feitas serão ignoradas. 

IMPORTANTE: Ao permitir que a equipe tenha integrantes, o botão
de Cadastrar Integrante volta a ficar habilitado. 
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2.4. Painel de Controle Servidor

Acesso  permitido  a  todos  os  perfis  do  sistema.  Pode  ser  acessado
através do caminho: menu lateral → Painel de Controle → Controle Servidor.

Os diretores e chefias são responsáveis por cadastrar suas equipes e
integrantes, inserindo os planos de trabalho acordados. No Painel de Controle
Servidor, o servidor consegue visualizar as equipes das quais faz parte, além
do  nome  da  chefia,  substituto  da  chefia  na  equipe  e  quais  atividades  o
servidor desempenha, de acordo com o plano de trabalho. 

A figura P mostra a tela de controle servidor. 

Durante  o  período  avaliativo,  o  painel  também  apresenta  uma
mensagem informando se a chefia do servidor já preencheu a avaliação do
mesmo  naquela  equipe.  Após  o  período  avaliativo,  no  final  da  tela  será
disponibilizada a nota de desempenho.
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FIGURA P: TELA DO PAINEL DE CONTROLE SERVIDOR
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Caso  o  diretor/chefia  não  tenha  cadastrado  o  servidor  em nenhuma
equipe, aparecerá a mensagem informando a situação,  como na figura  Q. É
importante  nesse  caso  solicitar  que  a  chefia  crie  a  equipe  e  cadastre  os
integrantes.
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FIGURA Q: SERVIDOR NÃO CADASTRADO EM EQUIPES
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2.5. Questionários

Acesso  permitido  a  todos  os  perfis  do  sistema.  Pode  ser  acessado
através  do  caminho:  menu  lateral  →  Questionários  →  Desempenho  /
Complementares.

O  preenchimento  de  formulários  de  avaliação  de  desempenho  e
complementares é permitido durante um período específico,  definido pela
Seção  de  Avaliação  de  Desempenho.  Dessa  forma,  enquanto  o  período
estiver fechado, aparecerá uma tela como a figura R.
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FIGURA R: PERÍODO DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS FECHADO
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2.5.1 Avaliação de Desempenho

Acesso  permitido  a  todos  os  perfis  do  sistema.  Pode  ser  acessado
através do caminho: menu lateral → Questionários → Desempenho.

A  tela  dos  Formulários  de  Avaliação  de  Desempenho  apresenta  o
período no qual o preenchimento de formulários é permitido, a quantidade
de dias restantes para o fim do período e a porcentagem do período que já
passou, como pode ser visto na figura S.
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Passo  a  passo  para  preencher  os  formulários  de  avaliação  de
desempenho:

I.  Na tela principal de preenchimento de formulários de avaliação de
desempenho (figura  S),  selecione sua equipe,  clicando na setinha do
lado direito.

II.  Como mostra a figura  T, ao lado da equipe selecionada, é possível
visualizar  o  plano  de  trabalho  dessa  equipe  e  suas  atividades
individuais, clicando no botão Plano de Trabalho.

III. Ainda considerando a figura T, embaixo da equipe selecionada estará
habilitada  outra  caixa.  Selecione  o  formulário  que  deseja  preencher,
clicando na setinha do lado direito da caixa. Serão apresentados todos
os formulários que devem ser preenchidos, como na figura U.  
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FIGURA T: OPÇÕES DISPONÍVEIS APÓS A SELEÇÃO DE UMA EQUIPE

    
FIGURA U: EXEMPLOS DE FORMULÁRIOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS



AVADES - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

CHEFIA

IV. Ao selecionar um formulário, aparecerão as perguntas que devem ser
respondidas, como na figura V.

V. Para cada pergunta, escolha a resposta que melhor se aplica, clicando
no círculo  na  esquerda.  A  resposta  selecionada  ficará  com o círculo
preenchido com a cor verde.
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FIGURA V: EXEMPLO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PREENCHIDO
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VI. IMPORTANTE! Ao terminar de preencher, clique no botão “Salvar”,
como indicado na figura V.

VII.  Repita  o  processo  até  que  todos  os  formulários  de  avaliação  de
desempenho  estejam  preenchidos.  Os  formulários  já  preenchidos
ficarão com o círculo preenchido com a cor verde.

OBS: É possível alterar as respostas enquanto o período avaliativo estiver
aberto. Porém é preciso lembrar de salvar as respostas.

Após o preenchimento de todos os formulários, o sistema informará a
situação e o período para divulgação dos resultados.

2.5.2 Formulários Complementares

Acesso  permitido  a  todos  os  perfis  do  sistema.  Pode  ser  acessado
através do caminho: menu lateral → Questionários → Complementares.

Os  formulários  complementares  são  de  extrema  importância  para  a
universidade,  pois  fornecerão  dados  fundamentais  para  a  implementação
das  políticas  de  pessoal.  Apesar  de  não  fazerem  parte  da  avaliação  de
desempenho, eles devem ser preenchidos para que o resultado da avaliação
seja calculado e a progressão por mérito seja efetivada. 

Esses  formulários  são  independentes  de  equipe,  por  isso  serão
preenchidos apenas uma vez no período avaliativo. A figura W mostra a tela
principal de formulários complementares.
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FIGURA W: TELA DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS COMPLEMENTARES
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Passo a passo para preencher os formulários complementares:

I.  Na tela principal  de preenchimento de formulários complementares
(figura  W), selecione o formulário que deseja preencher,  clicando na
setinha  do  lado  direito  da  caixa.  Serão  apresentadas  todos  os
formulários que devem ser preenchidos, como na figura X.

II. Ao selecionar um formulário, aparecerão as perguntas que devem ser
respondidas. Esses formulários podem conter perguntas com respostas
do tipo discursiva, múltipla-escolha ou aceitando várias respostas.

III. Para cada pergunta, caso a resposta:

(a) seja Discursiva, escreva a resposta no campo indicado abaixo da
pergunta. 

(b) seja Múltipla-escolha, escolha a resposta que melhor se aplica,
clicando no círculo na esquerda. A resposta selecionada ficará com
o círculo preenchido com a cor verde.

(c)  aceite  várias  respostas,  escolhas  todas  as  respostas  que  se
aplicam, clicando no círculo na esquerda. As respostas selecionadas
ficarão com o círculo na cor verde.

IV. IMPORTANTE! Ao terminar de preencher, clique no botão Salvar.

V.  Repita  o  processo  até  que  todos  os  formulários  complementares
estejam  preenchidos.  Os  formulários  já  preenchidos  ficarão  com  o
círculo preenchido com a cor verde.

OBS: É possível alterar as respostas enquanto o período avaliativo estiver
aberto. Porém é preciso lembrar de salvar as respostas.

Após o preenchimento de todos os formulários, o sistema informará a
situação e o período para divulgação dos resultados.
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FIGURA X: EXEMPLOS DE FORMULÁRIOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS
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2.5.3 Concordância

Acesso  permitido  a  todos  os  perfis  do  sistema.  Pode  ser  acessada
através  do  caminho:  menu  lateral  →  Questionários  →  Desempenho  /
Concordância.

A  concordância  estará  disponível  durante  um  período  específico,
definido pela Seção de Avaliação de Desempenho. Dessa forma, o acesso
aparecerá no menu à esquerda, como aparece na figura Y.

Na tela principal irão aparecer as equipes nas quais está cadastrado e
foi avaliado. Quando selecionada a equipe, na seleção abaixo serão listadas
os formulários em que foi avaliado. Selecione o formulário para trazer a lista
de chefias que o avaliaram.
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FIGURA Y: TELA DE VISUALIZAÇÃO E CONCORDÂNCIA 
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Após selecionar a chefia que o avaliou, o formulário será carregado logo
abaixo com as respostas marcadas pela chefia.

Após responder à concordância, é solicitada a confirmação, como pode
ser observado na figura  Z onde exibimos os dois tipos de confirmações. É
necessário  ter  muita  atenção  ao  responder  pois  a  ação  selecionada não
pode ser desfeita.

Caso  tenha  discordado,  será  exibido  nessa  mesma  tela,  os
procedimentos  necessários  para  abertura  de  recurso,  inclusive  com  a
possibilidade de impressão do formulário.
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FIGURA Z: RESPONDENDO À CONCORDÂNCIA
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