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AVALIADO

Selecione a opção AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, clique em AUTOAVALIAÇÃO e 
preencha os campos do formulário.

Após preencher a Autoavaliação, clique em:

SALVAR – para ter a oportunidade de modificar ou dar sequência ao preenchimento 
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de segurança.

Para ter acesso ao Sistema, preencha os campos Login, Senha, Pergunta e 
Resposta de segurança. O login e a senha são os mesmos cadastrados para 
ter acesso à rede do Ministério Público do Estado da Bahia. Os dados de 
acesso ao Sistema são pessoais e intransferíveis.
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passo, o formulário retornará automaticamente para a Ciência do Servidor 
(Avaliado).
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Preencha os campos do formulário. Em seguida, clique em:

SALVAR – para ter a oportunidade de modificar ou dar sequência ao preenchimento 
do formulário, posteriormente. Neste caso, você não finalizou a Avaliação.

FINALIZAR – para concluir a Avaliação do Superior Imediato (Avaliador).  Após este 
passo, o formulário retornará automaticamente para a Ciência do Servidor 
(Avaliado).

Após a ciência, a Avaliação de Desempenho será automaticamente enviada à 
Coordenação de Planejamento de Recursos Humanos - CPRH, para finalização do 
procedimento. Posteriormente, o Servidor (Avaliado) e o Superior Imediato 
(Avaliador) receberão um e-mail informando que a Avaliação foi entregue com 
sucesso.
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SALVAR – para ter a oportunidade de modificar ou dar sequência ao preenchimento 
do formulário, posteriormente. Neste caso, você não finalizou a Avaliação.
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A ciência por parte do Servidor é a garantia 

da entrega da Avaliação de Desempenho.

IMPORTANTE

Após a ciência, a Avaliação de Desempenho será automaticamente enviada à 
Coordenação de Planejamento de Recursos Humanos - CPRH, para finalização do 
procedimento. Posteriormente, o Servidor (Avaliado) e o Superior Imediato 
(Avaliador) receberão um e-mail informando que a Avaliação foi entregue com 
sucesso.
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Coordenação de Planejamento de Recursos Humanos - CPRH, para finalização do 
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Coordenação de Planejamento de Recursos Humanos - CPRH, para finalização do 
procedimento. Posteriormente, o Servidor (Avaliado) e o Superior Imediato 
(Avaliador) receberão um e-mail informando que a Avaliação foi entregue com 
sucesso.
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Coordenação de Planejamento de Recursos Humanos - CPRH, para finalização do 
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