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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. A figura A mostra a tela principal do Sistema de Pessoal.

IV. Após realizar o login na intranet e entrar no SisPessoal, é possível acessar o módulo 
AvaDes através de dois caminhos: 

 Clicando na imagem AvaDes ou

 Menu → Avaliação de Desempenho

A Figura B apresenta a tela inicial do módulo de Avaliação de Desempenho. 
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FIGURA A: PÁGINA INICIAL DO SISPESSOAL

https://intranet.ufrj.br/
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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.
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FIGURA B: PÁGINA INICIAL MÓDULO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - AVADES



AVADES - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

 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 Setorial

Acesso  exclusivo  para  administradores  e  membros  da  comissão  setorial.  Pode  ser
acessado através do caminho: menu lateral → Painel de Controle → Controle Setorial.

No  Painel  de  Controle  Setorial,  os  integrantes  das  comissões  setoriais  poderão
acompanhar  as  atividades  de  sua  unidade.  É  possível  visualizar  o  quantitativo  de
diretores/chefias e servidores cadastrados na unidade, quais diretores/chefias não cadastraram
equipes ou integrantes e quais servidores ainda não foram alocados em equipes. Além disso, no
período de preenchimento de avaliações, é possível ver quais equipes ainda não preencheram
os formulários de avaliação de desempenho e complementares. 

A figura C mostra a tela de controle setorial. 
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Utilizando a figura C como exemplo, na tabela de chefias com pendências aparecem a
matrícula siape e o nome de duas chefias, com ícones verde e/ou vermelho nas demais colunas. 

 Se a chefia estiver com o ícone vermelho nas duas colunas, Equipes e Integrantes, significa
que a mesma ainda não cadastrou nem equipes e nem integrantes. 

 Se o ícone estiver verde na coluna de Equipe e vermelho na coluna de Integrantes, significa
que a chefia cadastrou uma equipe, porém ainda não cadastrou integrantes nela. 

 Se uma chefia não aparece na listagem, significa que ela não possui pendências.
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C: TELA DO PAINEL DE CONTROLE SETORIAL
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2.2. Diretores e Chefias

Acesso  exclusivo  para  administradores  e  membros  da  comissão  setorial.  Pode  ser
acessado através do caminho: menu lateral → Equipe → Diretores e Chefias.

Os  diretores  e  chefias  são  responsáveis  por  cadastrar  suas  equipes  e  integrantes,
inserindo os planos de trabalho acordados.  No período avaliativo,  eles devem preencher as
avaliações de desempenho dos integrantes de suas equipes, além de suas próprias avaliações
como diretor/chefe.

A  figura  D  mostra  a  tela  principal  de  diretores  e  chefias  cadastradas  na  unidade  da
comissão  setorial.  A  tabela  apresenta  as  matrículas  siape  e  os  nomes  dos diretores/chefias
cadastrados,  suas  equipes  já  cadastradas,  suas  respectivas  unidades  e  as  opções  para
habilitar/desabilitar e excluir cada chefia.
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D: TELA DE GERENCIAMENTO DE DIRETORES E CHEFIAS
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2.2.1. Cadastrar diretor/chefia na unidade

Para realizar essa funcionalidade é necessário ter a permissão de Administrador do
sistema ou ser um integrante da comissão setorial. 

Passo a passo para cadastrar um diretor/chefia na unidade:

I.  Na  tela  principal  de  diretores  e  chefias  (figura  D),  clique  no  botão  cadastrar
diretor(a)/chefia. Aparecerá uma tela flutuante, como as da figura E.

    II. Como integrante da comissão setorial, aparecerá sua unidade. 

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

IV. Selecionado o servidor, clique no botão Salvar, para que os dados sejam salvos
na  base  de  dados.  Caso  desista  do  procedimento,  basta  clicar  em  Cancelar e  as
alterações feitas serão ignoradas.
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2.2.2. Habilitar/Desabilitar diretor/chefia da unidade

Para realizar essa funcionalidade é necessário ter a permissão de Administrador do
sistema ou ser um integrante da comissão setorial. 

Por  padrão,  todas  as  chefias  são  cadastradas  já  habilitadas.  Diretores/Chefias  só
podem ser DESABILITADOS se os mesmos estiverem afastados ou de licença no PERÍODO
AVALIATIVO (agosto e setembro). Ao desabilitar uma chefia, o substituto dela (cadastrado
junto com a equipe)  será  responsável  por  preencher as  avaliações dos integrantes das
respectivas equipes. Caso necessário, é possível habilitar a chefia novamente, através do
mesmo botão.

Passo a passo para desabilitar/habilitar um diretor/chefia:

I.  Na tela  principal  de  diretores/chefias (figura  D),  buscar  na listagem de chefias o
servidor (diretor/chefe) cadastrado que deseja desabilitar/habilitar. A busca pode ser
feita pelo siape ou pelo nome do servidor.

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

9

E: PASSO A PASSO DO CADASTRO DE DIRETOR/CHEFIA NA UNIDADE



AVADES - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

a.  Se  a  chefia  estiver  habilitada,  aparecerá  uma  tela  flutuante  perguntando  se
deseja desabilitar a mesma, conforme a figura F.

b. Se a chefia já estiver desabilitada, a tela flutuante perguntará se deseja habilitar
a mesma, conforme a figura F.

III.  Clique no botão Confirmar para  que a  chefia seja  desabilitada/habilitada.  Caso
desista do procedimento, basta clicar em Cancelar que a tela flutuante fechará.

2.2.3. Excluir diretor/chefia da unidade

Para realizar essa funcionalidade é necessário ter a permissão de Administrador do
sistema ou ser um integrante da comissão setorial. 

Diretores/Chefias  só  podem  ser  excluídos  se  os  mesmos  não  tiverem  cadastrado
equipes e se ainda não tiverem preenchido as avaliações de desempenho do período atual.

Passo a passo para excluir um diretor/chefia:

I.  Na tela  principal  de  diretores/chefias (figura  D),  buscar  na listagem de chefias o
servidor (diretor/chefe) cadastrado que deseja excluir da unidade. A busca pode ser
feita pelo siape ou pelo nome do servidor.

II. Ao encontrar o servidor, clique no botão  ao lado do nome do servidor desejado.
Uma tela  flutuante  será  apresentada  perguntando se  deseja  confirmar  a  exclusão,
conforme a figura G.
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FIGURA F: TELA PARA DESABILITAR OU HABILITAR UMA CHEFIA
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III. Clique no botão  Confirmar para que a exclusão seja realizada na base de dados.
Caso desista do procedimento, basta clicar em Cancelar que a tela flutuante fechará. 

FIGURA G: TELA DE EXCLUSÃO DE DIRETOR/CHEFIA DA UNIDADE
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