Manual do Boletim de Avaliação de Desempenho de
Estágio Probatório – SEI
Etapa 1: iniciar processo
- Acessar a página do SEI! No link:
https://sei.tjrs.jus.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=TJRS&sigla_sistema=SEI
- Entrar com o login e senha na tela seguinte:

- Na próxima tela, clicar em “Iniciar Processo”:

- Escolher o tipo de processo “Estágio Probatório – Servidores do 2º Grau”:

- Na tela seguinte, preencher o campo “Especificação” com o nome completo do
servidor e marcar o nível de acesso como Restrito:
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Etapa 2: incluir documento
- No processo aberto, incluir documento (clicando no ícone destacado abaixo) e, na
tela seguinte, escolher o tipo de documento “Boletim de Avaliação de Desempenho”:

- Na tela a seguir, marcar o nível de acesso como Restrito e clicar em “Confirmar
Dados”:
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- O Boletim de Avaliação abrirá em nova janela para preenchimento.
* Caso o Boletim não abra automaticamente, selecionar o documento na parte
esquerda da tela:

* Em seguida, clicar em “Editar Conteúdo”, no ícone marcado a seguir:

- Ao realizar a avaliação, todos os campos dos itens “IDENTIFICAÇÃO DO
AVALIADO” e “REQUISITOS/FATORES DE AVALIAÇÃO” devem ser preenchidos.
- Após o preenchimento do avaliador, deve a Chefia Mediata (caso haja) manifestarse concordando ou retornando a avaliação ao Avaliador.
- Ao final, deve o Avaliado manifestar-se concordando ou discordando da avaliação,
justificando no segundo caso.
Δ Atenção: Após cada um dos participantes preencher os pontos a si
correspondentes, devem salvar o documento (clicando no ícone “Salvar”
conforme figura abaixo), sem assiná-lo. A assinatura de todos somente se dará
após o documento estar completamente preenchido.

- Para editar o documento salvo, deve-se clicar no ícone “Editar Conteúdo” (marcado
em vermelho); para assinar, deve-se clicar no ícone “Assinar Documento” (marcado
em amarelo), conforme figura a seguir:
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*Observação:
No caso de os participantes da avaliação estarem, no momento da avaliação, em
unidades distintas, o responsável pela geração do documento deverá, após
preencher seus respectivos campos e não assinar, incluir o documento em bloco de
assinatura e disponibilizá-lo aos demais, conforme as instruções a seguir:
- Selecionar o documento e clicar em “Incluir em Bloco de Assinatura”:

- Na tela seguinte, na qual se encontram os blocos de assinatura da unidade,
selecionar “novo”:

- Na próxima tela, no campo “Descrição”, descrever o Bloco de Assinatura (Exemplo:
Boletim de Avaliação – nome do servidor); preencher a(s) unidade(s) de destino no
campo “Unidades para Disponibilização” (selecionar as unidades correspondentes
aos demais participantes da avaliação) e clicar em “Salvar”:

- Na tela seguinte, na qual o bloco já estará selecionado, clicar em “Incluir”:

- Após a inclusão, é necessário disponibilizar o documento para assinatura. Para
isso, clicar em “Blocos de Assinatura”, à esquerda da tela inicial do SEI:
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- Em seguida, clicar no ícone “Disponibilizar Bloco”, conforme marcado abaixo.

- Após a disponibilização, os demais participantes poderão abrir o documento, editálo e salvá-lo.
- Para editar o documento, deve o participante (avaliador, chefia mediata ou
avaliado) clicar, na tela inicial do SEI, em “Blocos de Assinatura”:

- Em seguida, selecionar o bloco disponibilizado clicando no seu número:
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- Na tela seguinte, clicar no número do documento para ser direcionado a ele:

- Já no documento, é possível, dentre outras opções, editar seu conteúdo (marcado
em vermelho) e assiná-lo (marcado em amarelo), clicando nos botões a seguir:

- Antes de assinar o documento, deve-se garantir que todos os participantes da
avaliação tenham preenchido seus respectivos campos. Para isso, deve-se salvar o
documento sem assiná-lo:

* Importante: também neste procedimento, as assinaturas só deverão ser feitas
após a finalização do preenchimento por parte de todos os envolvidos (chefia
imediata, chefia mediata e avaliado).

Etapa 3: encaminhar processo
- Após a realização da avaliação e assinatura do documento por avaliador(es) e
avaliado, o processo deve ser encaminhado à Seção de Gestão da Lotação e
Movimentação – SGLM.
- Para encaminhá-lo, deve-se clicar no ícone “Enviar Processo”:
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- Na tela a seguir, no campo “Unidades”, selecionar a unidade DIGEP-DDP-SGLM e
clicar em “Enviar”
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