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Manual para realização da Avaliação de Desempenho Funcional:

Este Manual destina-se a todos os servidores envolvidos, independentemente de sua condição
(Avaliado – Efetivado(Grupo de Trabalho) – Chefia) que realizarão as avaliações na Semana de
05 a 09 de maio de 2.014.
1º Passo – Acesso ao Sistema
Deverá o servidor realizar o acesso ao sistema através do site www.assessorarte.com.br e
acessar junto ao Quadro “Informações” a área “Avaliação de Desempenho” ou diretamente
através do link www.assessorarte.com.br/avaliacao/ ;

2º Passo – Entrada no sistema
Deverá o servidor digitar o código de acesso(twU23j) respeitando letras maiúsculas e
minúsculas e o código funcional(matrícula).
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3º Passo – Validação do Acesso
Visando criar uma forma de acesso seguro a ASSESSORARTE desenvolveu o sistema de acesso
com dados de validação únicos e com informações randômicas. Tais informações devem ser
preenchidas como seguem: (data de nascimento – CPF – Nome da Mãe)

4º Passo – Início das Avaliações
Ao validar o acesso as avaliações seguirão na ordem e por grupo de trabalho, devendo:
Servidor Avaliado
 Realizar a autoavaliação
 Realizar a avaliação de outro(s) servidor(es) em igual condição
 Observar os Fatores Objetivos para indicar a melhor opção de resposta e ser coerente
Servidor Efetivado(Grupo de Trabalho)
 Realizar a(s) avaliação(ões) do(s) servidor(es) em estágio probatório
 Observar os Fatores Objetivos para indicar a melhor opção de resposta e ser coerente
Chefias
 Realizar a(s) avaliação(ões) do(s) servidor(es) pelos quais é responsável
 Observar os Fatores Objetivos para indicar a melhor opção de resposta e ser coerente
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Observações:
I – durante o processo avaliatório observar os Fatores Objetivos, pois estão diretamente
ligados aos Fatores de Desempenho que estarão respondendo;
II – ao escolher a opção que melhor defina o desempenho do servidor avaliado, clique na tecla
“avançar”;
III – após o item anterior nova tela se abrira com o novo Fator de Desempenho a ser
respondido, repetindo o definido no item anterior ao terminar a leitura e escolha do fator;
IV – observar e ler sempre as questões, pois para que não haja um balizamento de respostas,
as mesmas possuem efeito randômico e se alteram de posição a cada avaliação;
V – ao “avançar” no último Fator de Desempenho será aberta uma tela para conferência das
respostas;
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VI – caso queira alterar alguma resposta, basta clicar na mesma e o sistema migrará para ela,
onde você deverá substituir a opção marcada e clicar em “avançar” novamente;
VII – conferido e certo das suas respostas clique “concluir”, quando será a avaliação gravada e
disponibilizada como “realizada” com a data de conclusão;
VIII – caso esteja fazendo uma avaliação e precise interrompê-la, fique a vontade, pois quando
voltar ao sistema de avaliação, a mesma estará salva até o ponto onde estava.

IX - Nenhum servidor poderá interferir na avaliação de outro, inclusive do Departamento de
Recursos Humanos, tampouco apor suas considerações ou interagir em conjunto, ficando a
cargo da empresa contratada as orientações quanto ao processo de avaliação.

ASSESSORARTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Fone: (16) 3636-4560
Sr. Geraldo;
Sra. Telma;
Sra. Jaqueline.

