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MANUAL PARA PREENCHIMENTO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO 2021 – VIA SISTEMA
(ESTE MANUAL SE DESTINA AOS SERVIDORES SEM FUNÇÃO DE CHEFIA)
- Acessar o link: https://avaliacoes-sugepe.ufabc.edu.br/login
- Na tela inicial, você deverá inserir o mesmo login e senha utilizados para acessar seu e-mail institucional (mas
sem o “@ufabc.edu.br”) e clique em “ENTRAR”.

- No cabeçalho constará seu nome, SIAPE, cargo, Área/Divisão/Seção, nome de seu superior imediato e se você
possui ou não função de chefia.
- Logo após, aparecem os links dos formulários que você deverá preencher, bem como a data limite para
preenchimento e a informação se o formulário já foi preenchido ou não.
- No último campo, constam as avaliações anteriores (quando houver), para o modo consulta.

Cabeçalho

Links dos
formulários

Você deve clicar no link do formulário e preenchê-lo conforme as respectivas instruções de cada um.
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(2021)

- Após preenchê-lo você deve clicar em “Salvar formulário”.
- Aparecerá a mensagem abaixo de confirmação para o envio de dados preenchidos no formulário.
ATENÇÃO: após o envio de dados preenchidos nos formulários, o mesmo não poderá ser alterado.

- Se você tiver preenchido o formulário corretamente, aparecerá a mensagem “Formulário preenchido com
sucesso”. Caso contrário, aparecerá uma caixa de mensagem indicando os campos com erro de
preenchimento.
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Exemplo de erro
de preenchimento

- Para retornar para a lista de formulários, clicar em “Voltar para lista de formulários” no início da página ou
clicar em “Voltar”, no fim da página.

Cada vez que você finalizar o preenchimento de um formulário, aparecerá “Sim” na coluna “Já preenchido”.

Sim
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Verifique se você preencheu todos os formulários (deverá constar “Sim” em todos os formulários, na última
coluna).

27/08/2021
27/08/2021

Clique em “SAIR” no canto superior direito da tela, para sair do sistema.

27/08/2021
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