
2019



2

Índice

CONTEÚDO
1. Introdução .............................................................................................................................3

2. Conhecendo os Perfis dos Usuários do Sistema....................................................................4

3. Acessando o Sistema .............................................................................................................5

4. O Trabalho do Gestor de Avaliação da OM ...........................................................................5

a. Gerenciando o Pessoal.......................................................................................................6

b. Funcionalidades ...............................................................................................................13

c. Criando os Processos de Avaliação Vertical .....................................................................15

d. Criando o Processo de Avaliação Lateral.........................................................................23

e. Finalizando um Processo de Avaliação ............................................................................29

f. Substituindo o Gestor de Avaliação da OM......................................................................30

5. O Trabalho do Avaliado .......................................................................................................32

6. O Trabalho do Avaliador......................................................................................................39

a. Realizando a Entrevista Inicial .........................................................................................39

b. Registrando Fatos Observados ........................................................................................40

c. Realizando a Avaliação.....................................................................................................41

7. O Trabalho do Comandante, Chefe ou Diretor da OM........................................................52

8. O Trabalho do Homologador...............................................................................................53

9. Delegação de homologador de oficiais e praças .................................................................59

10. Análise do desempenho das OM subordinadas ..................................................................59

11. Avaliação escolar .................................................................................................................61

12. Avaliação no exterior...........................................................................................................74

13. Conclusão ............................................................................................................................77



3

1. INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade orientar os usuários do Sistema de Gestão do

Desempenho, facilitando sua utilização.

A Avaliação do Desempenho é tarefa essencial em qualquer organização eficiente, sendo
considerada como um dos indicadores da qualidade da gestão dos recursos humanos. O Exército
Brasileiro dispõe de um sistema formal de avaliação desde 1973. Desde então, buscando sempre
dispor de ferramentas modernas e alinhadas com as demandas da Força, essas ferramentas vem
sendo atualizadas. Em 2015, no contexto da Transformação do Exército, o novo sistema foi
introduzido: o Sistema de Gestão do Desempenho (SGD).

O SGD tem por objetivo não só avaliar, mas gerenciar o desempenho profissional,
buscando dois objetivos finalísticos: o primeiro, com foco nas pessoas, melhorar o desempenho
profissional; e o segundo, centrado na organização, subsidiar os processos seletivos e de
promoção do Exército.

O Gerenciamento do Desempenho passa a ser realizado em três dimensões:
- na primeira, o Diagnóstico Pessoal, para proporcionar ao avaliador um melhor

conhecimento do perfil profissional do avaliado;
- na segunda dimensão, a Avaliação Formativa, realizada no primeiro semestre do ano,

com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho funcional do militar, sem pontuação;
- na terceira, a Avaliação Somativa, realizada no final do ano, para subsidiar os processos

de promoção e de seleção.

No SGD, o militar passará a ser avaliado com base em oito competências básicas, comuns
aos militares, em três competências específicas associadas ao seu posto ou graduação, e em
outras três relacionadas ao seu cargo. O Avaliador poderá ainda, se julgar conveniente, incluir no
processo de avaliação outras competências específicas do SGD. Nos Estabelecimentos de Ensino a
avaliação é diferenciada dos demais casos, levando em consideração a situação específica do
discente.

Depois de realizada a avaliação das competências, o avaliador analisa o “desempenho
global” do militar em três pautas: Superior, Adequado e Oportunidade de Melhoria. Antes de
encerrar o processo, o Comandante/Homologador poderá selecionar um percentual específico no
universo de Oficiais Superiores, Intermediários e Subalternos, e de Praças de sua OM, para ser
considerado como merecedor do “Alto Desempenho”, pauta essa que distingue o militar dentre
seus pares, de acordo com o previsto nas Instruções Reguladoras do SGD.

O SGD estabelece novos paradigmas, como o acesso online do subordinado à sua
avaliação, com a finalidade precípua de orientar a melhoria de seu desempenho profissional, um
dos objetivos fundamentais do SGD, favorecendo ainda um maior exercício da liderança pela
interação do subordinado no processo.

A Avaliação divide-se em:

o Quanto ao tipo do processo:
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 Formativo: estruturada em competências básicas e específicas, com a finalidade de
melhorar o desempenho do avaliado, conforme a Ficha de Avaliação (FA) Formativa do
Desempenho (realizada no primeiro semestre do ano corrente).

 Somativo: estruturada em competências básicas e específicas, com a finalidade de
subsidiar os diversos processos administrativos de pessoal (realizada no segundo semestre do ano
corrente).

o Quanto ao tipo de avaliação (ambiente):
 Interno: avaliar militar que serve ou está à disposição da OM.
 Externo: avaliar militar que não serve na OM.

o Quanto ao tipo hierárquico:
 Vertical: avaliador com Posto/Grad superior ao do avaliado.
 Lateral: avaliado e avaliador com mesmo Posto/Grad.
 Escolar: militar de carreira na condição de aluno dos cursos militares sendo avaliado

por alunos e/ou instrutores.
 Asp Of: militar

superiores hierárquicos.
de carreira na condição de Aspirante a

Figura 1 – O processo de Avaliação

Oficial avaliado por

2. CONHECENDO OS PERFIS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA
Para execução da avaliação serão criados perfis com o objetivo de enquadrar todos os

militares que participarão do sistema. A cada perfil são atribuídas determinadas funcionalidades
de acesso, de acordo com a responsabilidade de cada usuário.

Serão utilizados os seguintes perfis: Comandante, Homologador de Oficiais, Homologador
de Praças, Homologador de Oficiais (por delegação), Homologador de Praças (por delegação),
Gestor OM, Avaliador e Avaliado.

Nos Estabelecimentos de Ensino, além dos perfis discriminados acima, existirão também:
Homologador Escolar, Gestor Escolar, Instrutor e Aluno.

Processo de Avaliação

Formativo Somativo

Interno Interno Externo

Vertical Vertical Lateral Escolar Asp Of Vertical Asp OfTipo
Hierárquico

Tipo de
Avaliação

Tipo de
Processo
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Clicar aqui para
entrar no sistema

Nome de Guerra
PerfisOM do militar

Os perfis Administrador, Auditor do Sistema e Auditor de Análise estarão disponíveis
somente para a Diretoria de Avaliação e Promoções.

3. ACESSANDO O SISTEMA
Para acessar o sistema utilize o endereço sgd.daprom.eb.mil.br, fazendo login com o

usuário e senha de acesso à página de Informações Pessoais do DGP.

Figura 2 – Login

Ao realizar o login, confira no canto superior direito informações como o nome de guerra,
OM e perfil. Em princípio, todos os militares de 3º Sgt a Coronel terão, no mínimo, os perfis de
AVALIADO e AVALIADOR.

Figura 3 – Visualização do Perfil

Todos os perfis têm acesso à “Ajuda”, onde constam o “Guia do SGD”, “Reportar um bug”
(descrever um erro no sistema), “Sobre o SGD” (informações sobre a versão atual) e “Histórico das
versões”.

Figura 4 – Ajuda do Sistema

4. O TRABALHO DO GESTOR DE AVALIAÇÃO DA OM

No início do período de avaliação, o Comandante designará um militar para gerenciar a
avaliação na OM: o Gestor da Avaliação da OM (Gestor OM).
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Clicar aqui
para iniciar

LocalizarListarSincronizar Localizar por perfilSubstituir
Gestor

Imprimir

Importar

Redefinir o
Perfil Cmt OM

Clicar aqui
para

confirmar

Clicar aqui
para iniciar a
sincronização

Uma vez cadastrado na DA Prom, o Gestor OM pode ser substituído pela DAProm, pelo
Cmt OM ou pelo próprio Gestor OM, em caso de necessidade (férias, transferência etc).

a. Gerenciando o Pessoal
A primeira tarefa do Gestor OM é gerenciar os militares que participarão da avaliação na

OM, acessando as telas mostradas nas figuras 5 e 6.

Menu: Administração > Recursos Humanos > Gerenciar Militares

Figura 5 – Gerenciar Militares (passo 1)

Figura 6 – Gerenciar Militares (passo 2)

Ao acessar a tela da Figura 6, o Gestor OM poderá:

 Sincronizar: atualiza a relação de militares da OM com a Base de Dados Corporativa
de Pessoal (BDCP), incluindo ou excluindo os militares em situação de transferência, baixa etc.

Importante: toda vez que a OM tiver militares transferidos e/ou promovidos o Gestor OM deverá
sincronizar para poder atualizar a relação de militares da sua OM com a Base de dados (BDCP) do
DGP, devendo editar processos não finalizados para evitar a situação de militar em situação
indevida. Também deverá ser redefinido o perfil do Cmt OM (conforme descrito na figura 8).

Figura 7 – Sincronização Figura 8 – Sincronização
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Clique aqui para Listar

Digitar Idt

Salvar

Figura 12 – Importar (passo 3) Figura 13 – Importar (passo 4)

Clicar aqui para acessar as
justificativas

Escolher uma justificativa
pré-definida

 Listar: apresenta o efetivo completo da OM, incluindo os PTTC e os militares
importados (após a sincronização).

Figura 9 – Listar

 Importar: quando se necessita avaliar militar que não pertence ao efetivo da OM
(Avaliação Externa ou Interna), sendo que a OM somente conseguirá importar o militar que for
mais moderno que o Cmt/Ch/Dir.

Figura 10 – Importar (passo 1) Figura 11 – Importar (passo 2)

Figura 14 – Importar (passo 5) Figura 15 – Importar (passo 6)

Clicar aqui
para finalizar

Clicar aqui
para

confirmar
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Figura 17 – Localizar

Digitar o nome do militar
e clicar em “Localizar”

Clicar no
formato
escolhido

Figura 19 – Atribuir Função (passo 1)

Clicar aqui
para inserir

função

Figura 16 – Militar Importado

 Localizar: realizar busca de militar por nome.

 Imprimir: permite imprimir a relação completa do efetivo da OM.

Figura 18 – Imprimir

Após sincronizar o efetivo da OM com a BDCP, o Gestor OM deverá:

 Incluir o cargo/função: registrar o cargo/função que o militar está desempenhando
(todos os militares deverão ter o cargo/função definida).

PTTC

Militar
importado

Missão no
Exterior
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 Permissão de acesso: para definir o perfil de acesso ao sistema.
Clicar aqui para
definir o perfil

de acesso

Observação 1: ao ser efetuada a primeira sincronização com a BDCP, todos os militares da OM
estarão sem função. O Gestor OM deverá escolher uma função pré-definida para todos os
militares da OM, bem como deverá descrever (nominar) a função específica que o militar
efetivamente exerce na OM.

Observação 2: o Gestor OM deverá também atribuir função para todo militar importado para sua
OM.

Observação 3: caso o Gestor OM não atribua função a um militar da OM, o sistema não permitirá
a montagem e/ou conclusão dos processos de avaliação.

Figura 22 – Permissão de Acesso (passo 1)

Figura 20 e 21– Atribuir Função (passos 2 e 3)

Clicar aqui para
escolher função

pré-definida

Clicar aqui
para salvar

Digitar a função que
o militar

desempenha na OM
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Clicar aqui para listar
todos os Processos da OM

Observação 1: ao ser efetuada a primeira sincronização com a BDCP, todos os militares da OM
virão com os perfis AVALIADOR e AVALIADO. O Gestor OM deve certificar-se de que os perfis estão
atribuídos corretamente.

Observação 2: o sistema permite que mais de um militar por OM tenha o perfil de
HOMOLOGADOR DE OFICIAIS e HOMOLOGADOR DE PRAÇAS, porém somente um militar com o
perfil de GESTOR. Nos Estabelecimentos de Ensino o sistema permite registrar Homologadores e
Gestores para cada curso, conforme descrito no item 11. Avaliação Escolar.

O perfil de acesso de Homologador de Oficiais e Praças por delegação é somente para
Organização Militar que possua Comando de General com outros Oficiais Generais subordinados
ou OM com um grande efetivo de Oficiais e Praças a serem avaliados. O Cmt/Ch/Dir pode designar
militar(es) de sua confiança para ser(em) HOMOLOGADOR DE OFICIAIS POR DELEGAÇÃO e/ou
HOMOLOGADOR DE PRAÇAS POR DELEGAÇÃO. Nesse caso, o Cmt OM deverá solicitar à DA Prom
para que seja disponibilizado no sistema e o GESTOR OM, após esta disponibilização, deve
proceder conforme orientação abaixo:

Menu: Avaliação > Tarefa do Gestor OM > Gerenciar Processos de Avaliação > Listar todos
os Processos da OM

Figura 24 – Listar processos da OM (passo 1)

Figura 23 – Permissão de Acesso (passo 2)

Clicar aqui
para salvar

Neste exemplo, as
opções não

habilitadas devem-
se ao fato de já
existir Mil neste

perfil

Todos são pré-
selecionados

como Avaliador e
Avaliado

Clicar na
caixa de

seleção para
registrar o
perfil de
acesso
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Clicar aqui para Delegar
Homologação

Figura 27 – Distribuir Avaliados para Homologadores por DelegaçãoO Gestor OM deverá
fazer as associações em

Gerenciar Militares

Selecionar o Homologador
delegado e arrastar os
militares da caixa da

esquerda para a caixa da
direita, os quais terão suas

avaliações homologadas
por este militar

Figura 25 – Listar processos da OM (passo 2)

Figura 26 – Delegar Homologação

Observação 1: após terem sido feitos todos os procedimentos acima, o nome do Homologador de
Oficiais e Praças (por delegação) aparecerá na cor LARANJA no menu HOMOLOGAÇÃO, abaixo de
cada avaliado/avaliador.

Observação 2: para homologar uma avaliação, o Homologador de Oficiais e Praças (por delegação)
deverá seguir os mesmos passos do item 8 (Trabalho do Homologador).

Observação 3: caso queira, o Comandante também visualiza e pode homologar qualquer militar
avaliado no sistema, independente de haver delegado a homologação.

 Ativar/desativar: essa opção oculta o militar da relação de avaliadores e
avaliados no momento da confecção da árvore de avaliação. 

Observação: O militar de carreira deverá permanecer ativo, se por algum motivo o
mesmo não possa ser avaliado, a justificativa do fato deverá ocorrer no momento do
envio do processo para a D A Prom.

Clicar aqui para listar
todos os Processos da OM



12

Clicar aqui para
acessar

justificativas

Figura 31 – Desativar (passo 4)

Escolher uma
justificativa pré-

definida

Figura 32 – Ativar (passo 2)

Clicar aqui para
confirmar

Figura 28 – Ativar / Desativar (passo 1)

Figura 30 – Desativar (passo 3)

Observação: ao ser efetuada a primeira sincronização com a BDCP, todos os militares da
OM serão listados como ATIVADOS, representados com ícone de cor verde. Caso o Gestor OM
queira DESATIVAR algum militar, basta clicar no referido ícone, que passa à cor vermelha.

 Editar/Excluir: opções habilitadas apenas para militares em situação de PTTC, DSA
ou importados.

Clicar aqui
para Ativar

ou Desativar
o militar

Figura 29 – Desativar (passo 2)
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Clicar aqui para
acessar as

funcionalidades

Clicar aqui
para

confirmar

Figura 33 – Excluir

Figura 34 – Excluir

b. Funcionalidades

Para facilitar o trabalho do Gestor OM, o SGD oferece algumas funcionalidades:

Menu: Avaliação > Tarefas do Gestor OM

Figura 35 – Funcionalidades para o Trabalho do Gestor

Menu: Avaliação > Tarefas do Gestor OM > Listar quem não fez a Ficha Diagnóstica

 Listar quem não fez a Ficha Diagnóstica: permite a visualização dos militares da OM
que não preencheram o Diagnóstico Pessoal.

Clicar aqui
para excluir o

militar
(somente

PTTC, DSA ou
importado)
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Clicar aqui para
verificar

pendências

Figura 38 – Avaliações não realizadas

Clicar aqui para
verificar
militares

Figura 36 – Fichas pendentes

Menu: Avaliação > Tarefas do Gestor OM > Listar avaliações pendentes

 Listar avaliações pendentes: mostra as avaliações não realizadas.

Figura 37 – Avaliações não realizadas

Menu: Avaliação > Tarefas do Gestor OM > Estender prazo de ciente do avaliado (SIV)

 Estender prazo de ciente do avaliado (SIV): para o militar que perdeu o prazo de
ciência do Resultado de sua Avaliação Somativa por algum motivo, poderá ser estendido esse
prazo.

Menu: Avaliação > Tarefas do Gestor OM > Checar avisos da DAProm

 Checar avisos da DAProm: informa ao Gestor atualizações e orientações sobre o
SGD.

Clicar aqui
verificar FD
pendentes
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Clicar aqui para
verificar os

militares não
avaliados

Figura 39 – Avisos da DAProm

Menu: Avaliação > Tarefas do Gestor OM > Listar/Justificar militares não avaliados

 Listar/Justificar militares não avaliados: proporciona o controle do pessoal que não
foi avaliado.

Figuras 40 – Militares não avaliados

c. Criando os Processos de Avaliação Vertical
Após gerenciar os militares que participarão da avaliação, o próximo passo do Gestor OM

será a criação dos processos de avaliação.

O processo será criado de acordo com o objetivo da Avaliação, realizando a seleção dos
militares que atuarão como Avaliadores e os que serão Avaliados. O Avaliador deve sempre
possuir vínculo funcional direto (Cmt/SCmt e demais militares) ou indireto (há escalão
intermediário entre o Avaliador e o Avaliado) com o Avaliado.

O Gestor OM submeterá a sua proposta de Avaliadores e Avaliados à aprovação do
Cmt/Ch/Dir OM.

Para criar um processo, o Gestor OM deverá seguir os seguintes passos:

Clicar aqui para
verificar os
avisos da
DAProm
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Clicar aqui
para iniciar

Criar um novo
processo

Listar todos os
processos da OMEscolher o ano

do processo

Clicar aqui para
escolher os tipos:

“Processo, Avaliação e
Hierárquico”.

Escrever a descrição
sumária da finalidade

do processo

Figura 43 – Criar Processo de Avaliação (passo 2)

Menu: Avaliação > Tarefas do Gestor OM > Gerenciar Processos de avaliação

Figura 41 – Gerenciar Processos de Avaliação

Figura 42 – Criar Processo de Avaliação (passo 1)

Figura 44 – Selecionar tipo de processo Figura 45 – Selecionar tipo de avaliação
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Figura 47 – Descrição do processo (passo 3)

Clicar aqui para salvar o
processo

Clicar aqui para concluir
o processo

Figura 46 – Selecionar tipo hierárquico

Figura 48 – Criar Processo de Avaliação (passo 4)

Figura 49 – Criar Processo de Avaliação (passo 5)
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Clicar aqui para começar a
montar a “árvore de

avaliação”.

Clicar aqui para
escolher o
avaliador

Para configurar a “árvore de avaliação da OM” (relação de Avaliadores e Avaliados):

Menu: Opções > Configurar Avaliações

Figura 51 – Configurar Avaliadores e Avaliados (passo 1)

Figura 52 – Configurar Avaliadores e Avaliados (passo 2)

Código do
Processo

Figura 50 – Criar Processo de Avaliação (passo 6)



19

Clicar aqui para editar
o vínculo funcional

entre o Avaliado e o
Avaliador

Figura 53 – Configurar Avaliadores e Avaliados (passo3)

Figura 54 – Configurar Avaliadores e Avaliados (passo4)

Após selecionar todos os Avaliados, o Gestor OM poderá mudar o vínculo funcional dos
militares, se for o caso. Os avaliados ao serem passados da caixa “Disponíveis” para a
“Selecionados” são considerados de Vínculo Funcional Direto.

Figura 55 – Configurar Avaliadores e Avaliados (passo 5)

Escolher o
Avaliador
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Clicar aqui
confirmar

Vínculo funcional
modificado de “D”

para “I”

Clicar aqui
para concluir

Figura 56 – Configurar Vínculo Funcional (passo 1)

Figura 57 – Configurar Vínculo Funcional (passo 2)

Depois de repetir a operação para todos os Avaliadores da OM:

Figura 58 – Configurar Avaliadores e Avaliados (passo 6)

Clicar aqui para mudar
o vínculo funcional de
Direto para Indireto

ou vice-versa
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Clicar aqui para
disponibilizar o processo

para Avaliadores e Avaliados

Depois do processo montado, o Gestor OM poderá disponibilizá-lo da seguinte maneira:

Figura 59 – Disponibilizar processo de avaliação (passo 1)

Figura 60 – Disponibilizar processo de avaliação (passo 2)

Quando o Gestor OM disponibiliza o processo de avaliação, de acordo com o calendário
previsto nas Instruções Reguladoras (IR), todos os militares da OM com perfil AVALIADOR ou
AVALIADO tomam conhecimento do processo que irão participar, bem como de seus avaliadores e
avaliados.

No início do ano, normalmente será disponibilizado o processo de avaliação FIV
(Formativo Interno Vertical) e no final do semestre, ou início do segundo semestre, será
disponibilizado o processo de avaliação SIV (Somativo Interno Vertical), para que os avaliadores
possam registrar os Fatos Observados (FO) dos seus avaliados.

Outros processos deverão/poderão ser criados ao longo do ano pelo Gestor OM,
cumprindo o calendário de obrigações das IR, tais como:

 SIL (Somativo Interno Lateral, para cada posto/graduação);
 SEV (Somativo Externo Vertical, para avaliação externa);
 SIA (Somativo de Aspirante-a-Oficial); e
 SIE (Somativo Interno Escolar, para Estabelecimentos de Ensino).

Caso a relação de AVALIADORES e AVALIADOS da Avaliação Formativa seja a mesma da
Avaliação Somativa, o Gestor OM poderá “clonar” o processo de avaliação FIV já finalizado, tendo
o cuidado de editar os militares promovidos/excluídos/transferidos da seguinte maneira:
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Clicar aqui para
Clonar o último FIV

Após seguir os passos de “Criar Processo de Avaliação - do passo 1 ao passo 5”:

Figura 61 – Clonar um processo FIV (passo 1)

Menu: Opções > Clonar último FIV

Figura 62 – Clonar um processo FIV (passo 2)
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Clicar aqui para
confirmar

Clicar aqui para
disponibilizar o processo

para Avaliadores e Avaliados

Figura 65 – Disponibilizar processo SIV Ao clicar em enviar para a DA
Prom aparecerá à inconsistência

que deverá ser resolvida

Figura 63 – Clonar um processo FIV (passo 3)

Figura 64 – Clonar um processo FIV (passo 4)

d. Criando o Processo de Avaliação Lateral
Para criar um processo de Avaliação Lateral, o Gestor OM seguirá os procedimentos para

“Criar Processo de Avaliação”, do passo 1 até o passo 6, com a diferença que passo 2 deverá ser
escolhido o Posto ou a Graduação, em seguida, “Configurar Avaliadores e Avaliados”.

A partir desse ponto, proceda da seguinte maneira:

Clicar aqui para
confirmar



24

Clicar aqui para
escolher o Posto /

Graduação

Clicar aqui para criar o
processo

Figura 66 – Criar Processo de Avaliação (passo 2 modificado)

Figura 67 – Criar Processo de Avaliação (passo 2A modificado)

Figura 68 – Criar Processo de Avaliação (passo 4)

Escrever a descrição
sumária da finalidade

do processo

Clicar aqui para
escolher o Posto /

Graduação

A Avaliação Lateral será
sempre SOMATIVA

Clicar aqui para
escolher os tipos:

“Processo, Avaliação e
Hierárquico”
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Clicar no Avaliado e
arrastá-lo para a
caixa da direita

Clicar aqui para criar
outro Grupo

Figura 69 – Configurar Grupo de Avaliação Lateral (passo 1)

Figura 70 – Configurar Grupo de Avaliação Lateral (passo 2)

Figura 71 – Configurar Grupo de Avaliação Lateral (passo 3)

Clicar em opções
e configurar
avaliações
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Figura 72 – Configurar Grupo de Avaliação Lateral (passo 4)

Observações:

1) Poderão ser montados grupos de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) militares. No
exemplo acima, a Avaliação Lateral foi organizada com um grupo de 03 (três) militares e um grupo
de 04 (quatro) militares, abrangendo todos os 2º Ten da OM.

2) Caso a OM possua um efetivo maior que 03 (três) militares em cada Posto/Graduação e
devido a ascendência funcional, LE, LTSP, curso e o efetivo que será avaliado for menor que 03
(três) militares, assim mesmo, o Gestor OM deverá montar o PROCESSO referente a cada
Posto/Graduação, Justificar o Processo (Editar processo > Opções > Justificar não avaliados) e
“ENVIAR PARA A DA Prom”. Se o efetivo da OM em cada Posto/Graduação for menor que 03
(três) militares, o Sistema justifica os Processos automaticamente, cabendo, ao Gestor OM salvar e
enviar para a DA Prom.

Exemplo 1: OM com efetivo menor que 03 (três) militares

Figura 73 – Justificar processo SIL sem militares no Posto/Grad
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Exemplo 2: OM com mais de 03 (três) militares, entretanto, a ascendência funcional não permite
criar o processo somativo interno lateral (SIL).

Figura 74 – Justificar processo SIL com número insuficiente de militares

3) Caso o Gestor OM tenha criado um processo lateral e no decorrer do mesmo algum militar
tenha sido promovido, o Gestor deverá proceder conforme orientação abaixo:

Menu: Avaliação > Tarefas do Gestor OM > Gerenciar processos de Avaliação > Listar todos os
processos da OM (seguir os passos de 1 a 4, conforme figuras abaixo):

Passo 1 - No Processo Lateral que o militar foi promovido, clicar em “enviar para a DA Prom”
que irá aparecer a inconsistência e deverá ser resolvida.

Passo 2 - No campo “Ações”, clicar na figura do “raio” e depois no menu “Equalizar” à direita
do Processo, que irá retirar o militar promovido do grupo e todas as avaliações que o mesmo
realizou.

Passo 3 - Caso o grupo no qual o(s) militar(es) promovido(s) fazia(m) parte ficar com o número
menor que 03 (três), os demais militares também terão suas avaliações apagadas em
definitivo. Esses militares retornarão para a coluna de disponíveis no referido Processo e
deverão ser alocados em outro(s) grupo(s) para não ficar sem avaliação.

Passo 4 - O(s) militar(es) promovido(s) também retornará(ão) à coluna de disponíveis. Neste
caso, constará(ão) no Processo Lateral do seu novo Posto/Graduação e deverá(ão) ser
alocado(s) em um grupo do respectivo Processo.
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Clicar neste local e
depois em Equalizar

Figura 76 – Avaliações pendentes no processo (passo 2)

Figura 77 – Configurar Grupo de Avaliação Lateral de militar promovido (passo 3)

Figura 75 – Configurar Grupo de Avaliação Lateral de militar promovido (passo 1)

O Gestor deverá resolver
as avaliações pendentes

Ao clicar em Enviar para
a DA Prom aparecerá a

inconsistência, que
deverá ser resolvida
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Figura 79 – Finalizar processo (passo 1)
Clicar aqui para finalizar o

processo e enviar para DA Prom

Figura 78 – Configurar Grupo de Avaliação Lateral de militar promovido (passo 4)

e. Finalizando um Processo de Avaliação
O Gestor OM finalizará um processo de avaliação quando todas as avaliações daquele

processo tiverem sido homologadas pelo homologador de sua OM. Para isto, deverá selecionar a

opção “Enviar para a DA Prom”. Não conseguirá enviar o processo caso tenha alguma pendência.

Um processo de Avaliação, depois de enviado para a DA Prom, fica indisponível para qualquer

alteração pela OM. Somente nesta situação as avaliações serão processadas pela DA Prom.

O Gestor OM poderá finalizar o processo do seguinte modo:

Selecionar OK para
concluir o processo
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Processo
finalizado

Figura 80 – Finalizar processo (passo 2)

Figura 81 – Finalizar processo (passo 3)

f. Substituindo o Gestor de Avaliação da OM
Para substituir o Gestor OM, proceda da seguinte maneira:

Menu: Administração > Recursos Humanos > Gestores da OM > Manter/Alterar Gestor
da OM

Figura 82 – Manter/Alterar Gestor da OM

Figura 83 – Manter/Alterar Gestor da OM

Clicar aqui listar o
Gestor da OM

Clicar aqui
para confirmar
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Digitar a Idt do
novo gestor e

clicar em
pesquisar

Clicar aqui para
confirmar

Conferir o nome do
novo gestor

Clicar aqui para
confirmar

Figura 84 – Manter/Alterar Gestor da OM (passo 1)

Figura 85 – Manter/Alterar Gestor da OM (passo 2)

Figura 86 – Manter/Alterar Gestor da OM (passo 3)

Figura 87 – Manter/Alterar Gestor da OM (passo 4)

Clicar aqui substituir o
Gestor da OM



32

Criar ficha
diagnóstica

Clicar aqui para
iniciar

Figura 88 – Manter/Alterar Gestor da OM (passo 5)

O TRABALHO DO AVALIADO
O militar será avaliado, obrigatoriamente, na OM onde prestou serviços durante a maior

parte do período de avaliação e, facultativamente, nas demais OM onde tenha servido naquele
período.

Com exceção dos Oficiais Generais, Of PTTC, militares temporários (Of, Sgt, Cb e Sd) e Sgt
QE, todos estão sujeitos à Avaliação. Assim, todo militar de carreira, do posto de Coronel até a
graduação de 3º Sargento terá seu desempenho profissional AVALIADO.

No SGD existem duas funcionalidades para o Avaliado, uma para apresentar um relato
sobre si (Diagnóstico Pessoal) e a outra para consultar sua avaliação (Somativa e 0.

.

O Diagnóstico Pessoal proporciona ao Avaliador um melhor conhecimento do perfil
profissional do avaliado, por intermédio de um questionário. A primeira ação do Avaliado no SGD,
ao iniciar o ano de instrução, é preencher o seu Diagnóstico Pessoal (Ficha Diagnóstica do
Avaliado). Para isso deve acessar o menu Avaliação > Ficha Diagnóstica do Avaliado.

Figura 89 – Menu Ficha Diagnóstica do Avaliado

+.
-+-+-

Clicar aqui
para confirmar
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Figura 90 – Ficha Diagnóstica do Avaliado (passo 1)
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Respostas
objetivas e
subjetivas

Data de realização

Figura 91 – Ficha Diagnóstica do Avaliado (passo 2)

Clicar aqui
para editar

Clicar aqui para verificar
pendências
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Figura 93 – Ficha Diagnóstica do Avaliado (passo 4)
Depois de
concluída pode
ser editada

Figura 92 – Ficha Diagnóstica do Avaliado (passo 3)Registro opcional

Salvar as
respostas
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Verificando a Avaliação Formativa:

Indisponível

Disponível

Clicar aqui para
listar as suas

avaliações

Para o Avaliado verificar a sua avaliação, deve acessar o:

Menu: Avaliação > Como fui Avaliado

Figura 94 – Menu Como fui Avaliado

Serão apresentados todos os Processos de Avaliação nos quais o militar foi avaliado (exceto
a Avaliação Lateral). Estarão habilitadas para consulta as:

 Avaliações Formativas finalizadas e homologadas; e
 Avaliações Somativas finalizadas e ainda não homologadas, para que o Avaliado,

caso discorde, registre suas observações.

Figura96 – “Como Fui Avaliado” – FIV (já homologado)

Clicar aqui para
verificar como foi

avaliado

Figura 95 – “Como Fui Avaliado”– FIV (não homologado)

Ver a sua
avaliação
Formativa

Ver a sua
avaliação
Somativa
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Figura 98 – “Como Fui Avaliado” – SIV (passo1)

Ver a sua
avaliação
Somativa

Figura 99 – “Como Fui Avaliado” – SIV (passo 2)

Clicar para
acessar a
avaliação

Na avaliação formativa o avaliado não poderá discordar da avaliação.
A mostra da Avaliação Formativa, associada à Entrevista de Acompanhamento e às

orientações do Avaliador, visa contribuir para a melhoria do desempenho profissional do militar.

Verificando a Avaliação Somativa:

Figura 97 – Resultado da Avaliação Formativa
Desempenho
do avaliado

Nome da
Competência
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Observação: ao clicar em “Ciente” a avaliação será liberada para homologação.

Pauta: é o desempenho atribuído a cada Competência. São elas:

 Desempenho SEMPRE acima do esperado (6);
 Desempenho frequentemente acima do esperado (5);
 Desempenho algumas vezes acima do esperado (4);
 Desempenho conforme o esperado na competência (3);
 Desempenho algumas vezes abaixo do esperado (2); e
 Desempenho frequentemente abaixo do esperado (1).

Caso o Avaliado clique em registrar observações, deverá escrever nos campos previstos as
razões que o levaram a discordância da avaliação recebida em determinada competência.

Observação: o Avaliado deverá registrar as observações, se for o caso, em cada
competência na Ficha de Avaliação (FA), caso não concorde com a avaliação recebida. Quando
terminar de fazer as observações, deverá clicar no botão “Salvar” (Fig. 101) para que o registro
seja enviado ao Homologador. Depois deverá clicar em “ciente” (Fig. 102) na ficha de avaliação
para que a mesma fique liberada para a homologação.

Figura 100 – Resultado da Avaliação Somativa

Quando o avaliado concorda com a
avaliação recebida e não possui

observações para serem
registradas, clicar em “Ciente”.

Em cada pauta clicar neste local
para registrar observações
sobre o desempenho na(s)

competência(s), caso discorde
da avaliação.

Posto/Grad e Nome de Guerra
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Figura 102 - Observações do Avaliado em cada Competência
Clicar no ciente para

liberar a avaliação para a
homologação.

Clicar no sim para
confirmar a liberação da

avaliação para a
homologação.

Clique no OK para
concluir.

Figura 101 – Observações do Avaliado em cada Competência

Figura 10 - Observações do Avaliado em cada Competência

Figura 104 – Observações do Avaliado em cada Competência

Clicar para salvar
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Clicar aqui para
ver os Avaliados

Militar(es) a
ser(em) avaliados

Clicar aqui para
mostrar o menu

Realizar
avaliação

Listar
avaliações

6. O TRABALHO DO AVALIADOR
A Avaliação tem início tão logo o Processo seja disponibilizado pelo Gestor da OM. O

Avaliador deve registrar suas observações e os fatos relevantes do desempenho do Avaliado,
podendo utilizar o programa de avaliação.

a. Realizando a Entrevista Inicial
Logo após a realização do Diagnóstico Pessoal, o Avaliador poderá marcar a entrevista

inicial com o Avaliado. A entrevista, caso ocorra, deve seguir as orientações do “Anexo F” a este
Guia.

Para iniciar, o Avaliador deve acessar o menu: Avaliação > Realizar Avaliação (Fig. 105)

Figura 105 – Menu “Realizar Avaliação”

Serão exibidos todos os Processos sob responsabilidade de determinado Avaliador.

Figura 106 – Realizar Avaliação (passo 1)

Figura 107 – Realizar Avaliação (passo 2)
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Clicar aqui para
registrar FO

Clicar aqui para
iniciar o registro

Nome do avaliado

Clicar aqui para
registrar a data

Clicar aqui para registrar
se o fato é “+” ou “-”

Registrar o fato
observado

Clicar aqui para
salvar

Nome do avaliado

Figura 108 – Realizar Avaliação (passo 3)

b. Registrando Fatos Observados
Após tomar conhecimento de seus avaliados, o avaliador poderá registrar fatos

observados (FO), utilizando o próprio sistema informatizado, bastando acessar o menu a seguir:

Figura 109 – Registrar Fato Observado (passo 1)

Figura 110 – Realizar Avaliação – Registrar Fato Observado (passo 2)
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Clicar aqui para
confirmar

Clicar aqui para
avaliar o militar

selecionado

Figura 111 – Realizar Avaliação – Registrar Fato Observado (passo 3)

Figura 112 – Realizar Avaliação – Registrar Fato Observado (passo 4)

Figura 113 – Fato Observado

c. Realizando a Avaliação

Figura 114 – Realizar Avaliação
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g 10 –Fi ura 1

Operações para
a avaliação

A avaliação pode ser iniciada imediatamente ou no momento mais oportuno para o
avaliador, não há prazo fixo, devendo-se atentar para o período adequado para observar o
desempenho do avaliado. É necessário, no entanto, que seja realizada de acordo com o calendário
do respectivo processo (Formativo ou Somativo).

Ao clicar em “Avaliar”, será apresentada a Ficha de Avaliação de Desempenho (FA), onde
constam informações sobre o Processo, o Avaliado e as Competências.

Situação das
Competências

Figura 115 – Realizar Avaliação – Ficha de Avaliação

Entendendo a FA:

 Datas do Processo: o sistema sugere o período de observação do avaliado, mas pode ser
alterado a critério do avaliador. A data da entrevista inicial, caso seja realizada, deve ser
preenchida e a de acompanhamento, quando ocorrer, também deve ser preenchida. A data do
término da observação é a data prevista para o avaliador finalizar a avaliação.

 Tipos de Competência: as Competências são classificadas em Básicas (comuns a todos
militares) e Específicas (associadas ao Posto/Grad em vermelho e ao cargo em azul).

 Situação das Competências: o sistema indica com as letras AP (Avaliação Pendente) quais
competências de avaliação obrigatória ainda não foram avaliadas.

 Caixa para selecionar competências:
o Avaliação Direta: as competências básicas e específicas selecionadas são de

avaliação obrigatória, não podendo ser desmarcadas pelo avaliador. O avaliador de vínculo direto
poderá selecionar outras competências para a avaliação, a seu critério, desde que tenha sido
possível observá-las no desempenho do avaliado.

Caixas para selecionar outras
Competências a serem avaliadas

Destaque das Competências
previstas por função ou

Posto/Grad

Competências
Básicas e

Específicas

Datas do
início e

término do
Processo de

avaliação

Informações
sobre o

Avaliado e o
processo de

avaliação
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Ficha de Avaliação Direta:

Figura 116 – Realizar Avaliação – Ficha de Avaliação Direta

Competências não obrigatórias podem
ser selecionadas para avaliação

Competências de avaliação
obrigatórias estão bloqueadas

Data
opcional no

FIV e
obrigatória

no SIV

Avaliação
Direta

Datas obrigatórias
Índice do
Avaliador

o Avaliação Indireta: as competências básicas e específicas selecionadas estão
sugeridas para a avaliação, podendo ser desmarcadas pelo avaliador, caso não tenha sido possível
observá-las. As demais competências, a critério do avaliador, estarão disponíveis para avaliação.

Ficha de Avaliação indireta:

Figura 117 – Realizar Avaliação – Ficha de Avaliação Indireta

Competências previstas
podem ser desmarcadas

Competências não previstas podem
ser selecionadas para avaliação

Avaliação
Indireta
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Registrar a
pauta de

desempenho
do avaliado

Ler Fato
Observado

 Operações disponíveis:

Botão “Verificar o Diagnóstico Pessoal”: antes de iniciar a avaliação é desejável que
avaliador leia o Diagnóstico Pessoal do Avaliado, acionando a opção mostrada abaixo, constante
da FA.

Figura 118 – Botão Verificar o Diagnóstico Pessoal

Botão “Avaliar as Competências Selecionadas”: serve para iniciar a avaliação, onde o
avaliador deve analisar cada competência de acordo com as pautas apresentadas, considerando o
período de observação e o desempenho profissional evidenciado pelo militar avaliado.

Figura 119 – Botão Avaliar as Competências

Botão “Índice do Avaliador”: o índice do avaliador (IA) considera as pautas atribuídas
pelo avaliador aos seus avaliados em todas as avaliações somativas realizadas no SGD, variando de
0 a 100%, onde, quanto maior o índice, maior a probabilidade de ocorrência de erro de avaliação
capitulado nas instruções reguladoras do SGD (NT EB30-N-60.005), disponível na página eletrônica da
DA Prom.

Figura 120 – Botão Índice do Avaliador

Figura 121 – Registrar a pauta
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desempenho
do avaliado
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período de observação e o desempenho profissional evidenciado pelo militar avaliado.

Figura 119 – Botão Avaliar as Competências

Botão “Índice do Avaliador”: o índice do avaliador (IA) considera as pautas atribuídas
pelo avaliador aos seus avaliados em todas as avaliações somativas realizadas no SGD, variando de
0 a 100%, onde, quanto maior o índice, maior a probabilidade de ocorrência de erro de avaliação
capitulado nas instruções reguladoras do SGD (NT EB30-N-60.005), disponível na página eletrônica da
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período de observação e o desempenho profissional evidenciado pelo militar avaliado.

Figura 119 – Botão Avaliar as Competências

Botão “Índice do Avaliador”: o índice do avaliador (IA) considera as pautas atribuídas
pelo avaliador aos seus avaliados em todas as avaliações somativas realizadas no SGD, variando de
0 a 100%, onde, quanto maior o índice, maior a probabilidade de ocorrência de erro de avaliação
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Figura 120 – Botão Índice do Avaliador

Figura 121 – Registrar a pauta
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Observação: na avaliação somativa, quando o avaliador vai avaliar um militar que ele já avaliou na
avaliação formativa, a Ficha de Avaliação contém uma pauta destacada em amarelo, que representa a
pauta avaliada durante a avaliação formativa.

Figura 122 - Pauta avaliada na avaliação formativa

Pauta é o desempenho atribuído ao avaliado em cada Competência. São elas:

 Desempenho sempre acima do esperado na competência (6).
 Desempenho frequentemente acima do esperado na competência (5).
 Desempenho algumas vezes acima do esperado na competência (4).
 Desempenho esperado na competência (3).
 Desempenho algumas vezes abaixo do esperado na competência (2).
 Desempenho frequentemente abaixo do esperado na competência (1).

Botão “Avaliar o Desempenho Global (DG)”: retrata a percepção geral que o avaliador
tem do avaliado. Após avaliar as competências básicas e específicas, o avaliador de vínculo
funcional DIRETO deverá registrar o DG do avaliado. O avaliador de vínculo funcional INDIRETO
poderá registrar o DG do avaliado, desde que avalie todas as competências básicas e específicas
obrigatórias do posto/graduação e cargo/função. Aos avaliadores estarão disponíveis os DG:
superior, adequado e oportunidade de melhoria.

Figura 123 – Botão Avaliar o Desempenho Global

Após avaliar todas as competências previstas pelo sistema, o avaliador deverá avaliar o
desempenho global do avaliado:
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Clicar aqui
para Gravar

Ler Diagnóstico Pessoal Preencher datas Selecionar Competências Avaliar Encaminhar ao
Homologador

Figura 124 – Avaliar Desempenho Global

Figura 125 – Gravar o Desempenho Global

Após avaliar, o Avaliador encaminha a FA para a homologação.

Figura 126 – Concluir a avaliação Figura 127 – Liberar a Avaliação para a homologação

Relembrando os passos da avaliação:

 No início do período de avaliação, leia o Diagnóstico Pessoal de seu avaliado, realize
a Entrevista Inicial, caso seja possível, e preencha a data na FA do avaliado.

 Selecione as competências a serem avaliadas e realize a avaliação.
 Avalie o desempenho global (na Avaliação Direta e na Indireta, quando todas as

competências obrigatórias tiverem sido avaliadas).
 Encaminhe a FA para homologação.

Figura 128 – Sequência do Processo

Escolher
opção SIM

Avaliar o
Desempenho

Global

Clicar para liberar
para homologação
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Clique aqui
para reavaliar

e. Ficha de Avaliação devolvida pelo homologador:

O homologador poderá restituir a FA para revisão de alguma competência ou da FA como
um todo. O avaliador, de imediato, deve reavaliar a FA em questão, justificando, e devolvê-la ao
homologador. Este procedimento não deve comprometer os prazos do calendário da avaliação.

Quando o avaliador acessar o SGD aparecerá um aviso de avaliações devolvidas.

Figura 129 – Avaliações devolvidas

Figura 130 – FA Devolvida pelo Homologador

Observação: quando uma FA for devolvida, o avaliador poderá: reavaliar a(s) competência(s)
solicitada(s), reavaliar outras competências e reavaliar o desempenho global, caso todas as
competências previstas tiverem sido avaliadas. O avaliador poderá ainda manter a avaliação e
encaminhá-la para a homologação.
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Clicar aqui para
reavaliar a competência

Escolher
modificar
a pauta

Figura 133 – FA devolvida pelo homologador (gravar nova pauta)Gravar

Registrar observações

Escolher
nova pauta

Avaliação devolvida pelo homologador e o avaliador deseja modificar a pauta.

Figura 131 – Avaliar FA Devolvida pelo Homologador

Figura 132 – FA devolvida pelo homologador (modificar a pauta)
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Avalie o Desempenho
Global e clique em gravar.

Figura 136 – Liberar para a homologação.Clique no sim para liberar
para a homologação.

Figura 134 Avaliar o desempenho Global

Figura 135 – Gravar o desempenho global.

Avaliar o
Desempenho

Global
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Clicar aqui para
manter a pauta

Escolher “quero
manter a pauta”.

Avaliação devolvida pelo homologador e o avaliador deseja manter a pauta.

Figura 138 – Avaliar FA devolvida pelo homologador.

Figura 139 – FA devolvida pelo homologador (manter a pauta).

Figura 137 - Concluir
Clique em “OK”

par concluir



51

m

Clique no “SIM”
para confirmar

Encaminhar para
homologação

Figura 140 – Manter a pauta.

Figura 141 – Liberar para a homologação

Avaliação devolvida pelo homologador e o avaliador não deseja realizar qualquer alteração.

Figura 142 – FA devolvida (encaminhar para a homologação).

Clique aqui para
anter a pauta e

revisar outras.

Clique aqui para manter a
pauta e liberar a FA para

homologação
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Gerenciar
militares

Alterar gestor

Visualizar
relatórios

O TRABALHO DO COMANDANTE, CHEFE OU DIRETOR DAOM
O Cmt, Ch ou Dir da OM é o responsável em sua OM pelo processo de Gestão do

Desempenho.

Normalmente, será o Homologador das avaliações realizadas e designará o Gestor da
Avaliação da OM (Gestor OM), além de estabelecer as diretrizes para a realização da avaliação na
OM. Deve analisar a situação dos militares movimentados, à disposição ou agregados, de forma a
orientar o Gestor da OM a incluí-los no processo de avaliação, desde que estes tenham prestado
serviços na OM por período considerado suficiente à observação.

Apesar de não ser sua função principal, poderá acessar as funcionalidades de Recursos
Humanos no menu (Administração > Recursos Humanos), onde poderá alterar o gestor da OM e
gerenciar os militares de sua OM.

a. Gerenciar militares – mais detalhes nas páginas 6 e 7 deste guia.

Figura 143 – Gerenciar Militares

b. Visualizar os relatórios da OM

144 - Visualizar Relatórios (passo 1).
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Figura 145 - Visualizar Relatórios (passo 2).

8. O TRABALHO DO HOMOLOGADOR
O homologador tem a responsabilidade de analisar cada Ficha de Avaliação recebida e

aprová-la ou não. Na hipótese de não concordar com algum item ou mesmo com a FA como um
todo, seja por análise própria ou por concordar com as observações do avaliado, poderá excluir o
desempenho da competência, devolver a FA ao avaliador para nova avaliação ou excluir toda a FA.
Nesse caso, deverá designar outro avaliador (todo militar deverá ter, obrigatoriamente, pelo
menos um avaliador com vínculo funcional direto).

Para iniciar o processo de homologação das avaliações da OM, o homologador deverá
seguir o menu: AVALIAÇÃO > HOMOLOGAR AVALIAÇÕES > AVALIAÇÕES DA OM
(HOMOLOGADOR)

O homologador deve selecionar o Processo a ser homologado para ter acesso às avaliações
realizadas.

Em seguida, deve realizar a análise, observando eventuais discrepâncias. Estando de
acordo com as avaliações recebidas, ele deverá homologá-las, individualmente ou em grupo.

O homologador poderá selecionar um percentual de até 30% (trinta por cento) para cada
universo dos Oficiais Superiores, Intermediários e Subalternos, e das Praças de sua OM, dentre os
militares avaliados com DG “Superior”, a ser considerado como merecedor do DG “Alto
Desempenho (AD)”.

O “Alto Desempenho” poderá ser atribuído aos militares que, durante o período de
avaliação anual, destacaram-se dentre seus pares, por seus valores, relações interpessoais,
capacidade de trabalho e produtividade, evidenciando, em alto nível, as competências nas quais
está sendo avaliado, bem como potencial para prosseguir na carreira em cargos mais elevados.

Visualizar
Relatórios
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Iniciar
homologação

Clicar aqui para
selecionar um

processo

Selecionar o
processo
desejado

a. Homologar avaliações

Figura 146 – Homologar avaliações (passo 1).

Figura 147 – Homologar avaliações (passo 2).

Figura 148– Homologar avaliações (passo3).
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Sigla da competência e avaliação

Figura 151 – Homologar avaliações (passo 5).

Acesso ao menu
do homologador

Homologar em grupo
Informações do
Avaliado / nome

do avaliador e
vínculo funcional

Figura 150 – Homologar avaliações – acompanhamento do processo.

Figura 151A – Homologar avaliações (passo 5).

Figura 149 – Homologar avaliações (passo 4).

Consultar o
acompanhamento

do processo

homologação, indisponíveis ou
homologadas.

Selecionar dentro do processo
escolhido as FA para serem
consultadas: liberadas para

Percentual de Alto
Desempenho (AD) por universo

no respectivo processo

Selecionar dentro do processo
escolhido as FA dos Oficiais ou Praças
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Escolher DG

Homologar
individualmente

Clique em “OK”
para confirmar

b. Homologar individualmente

Para homologar as avaliações individualmente, primeiro selecione o desempenho global
(DG), depois clique no menu de homologação e escolha homologar.

Figura 152 – Homologar avaliações individualmente.

Figura 153 – Confirmar a homologação.

c. Homologar em grupo

Para homologar as avaliações em grupo, primeiro selecione o desempenho global (DG)
individualmente para todos os avaliados, depois clique no menu de homologação em grupo e
escolha homologar em grupo. O SGD homologa as avaliações em grupos de 50 (cinquenta). Caso a
quantidade de avaliações for maior que 50 (cinquenta) repita a operação até que todas as
avaliações sejam homologadas.
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Clicar em
homologar

Clique no “OK”
para finalizar

d. Devolver avaliação Clique para ler
as observações

Figura 154 – Homologação em grupo (passo 1).

Figura 155 – Homologação em grupo (passo 2).

Figura 156 – Homologação em grupo (passo 3).

Figura 157 – Devolver a avaliação (passo 1).

Escolher DG

Homologar em
grupo
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Clicar aqui para
devolver a FA

Clique em “OK”
para concluir

Figura 158 – Devolver a avaliação (passo 2).

Após gravar seu despacho, o homologador poderá devolver a FA.

Figura 159 – Devolver a avaliação (passo 3).

Figura 160– FA devolvida ao avaliador.

Observação 1: após o avaliador retificar ou ratificar sua avaliação, o homologador
procederá à homologação.

Observação 2: caso o avaliador ratifique sua avaliação e o homologador não concorde, o
homologador poderá excluir a competência questionada ou a FA como um todo, determinando ao
gestor para escalar outro avaliador em condições de avaliar.

Considerações do avaliador
Continuar

revisando ou
devolver ao
avaliador.

Considerações do
avaliado

Caso o homologador
julgue necessário,
poderá despachar

suas orientações ao
avaliador.
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Clique aqui para
selecionar o ano

9. DELEGAÇÃO DE HOMOLOGADOR DE OFICIAIS E PRAÇAS
Delegação somente para Organização Militar que possua um grande efetivo de Oficiais e

Praças a serem avaliados ou Comando de General onde possuam outros Oficiais Generais
subordinados. O Cmt/Ch/Dir pode designar militar(es) de sua confiança para ser(em)
HOMOLOGADOR DE OFICIAIS POR DELEGAÇÃO e/ou HOMOLOGADOR DE PRAÇAS POR
DELEGAÇÃO. Nesse caso, o Cmt OM deverá solicitar à DA Prom para que seja disponibilizado no
sistema e determinar ao GESTOR OM que proceda conforme orientação constante das Tarefas do
Gestor neste guia.

O nome do Homologador de Oficiais e Praças (por delegação) aparecerá na cor LARANJA no
menu HOMOLOGAÇÃO, abaixo de cada avaliado/avaliador.

Para homologar uma avaliação, o Homologador de Oficiais e Praças (por delegação) deverá
seguir os mesmos passos do item 8 - Trabalho do Homologador.

Caso queira, o Cmt OM visualiza e pode homologar qualquer militar avaliado no sistema,
independente de haver delegado a homologação.

10. ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS OM SUBORDINADAS
O Comandante que possui OM subordinadas poderá, ainda, acompanhar o Desempenho de

Processos de suas OM subordinadas (homologados e enviados para a DA Prom), conforme os
passos abaixo de 1 a 5.

Menu: Auditoria > Análise > Analisar o Desempenho de Processos

Figura 161 – Analisar o desempenho de processos.

Figura 162 – Analisar o desempenho de processos (passo 1).
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Clicar aqui
para verificar

Neste caso foi selecionado
a FIV Gerencial de 2015 das
Diretorias subordinadas ao

DGP

Figura 163 – Analisar o Desempenho de Processos (passo 2)

Figura 164 – Analisar o desempenho de processos (passo3).

Figura 165 – Analisar o desempenho de processos (passo4).

Clique aqui para
selecionar um

tipo de processo
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Cada função aqui
mostrada representa
o curso.

Esses dois foram importados. Note
que eles vêm sem função (ícones

vermelhos).

11. AVALIAÇÃO ESCOLAR
A avaliação escolar começa com o trabalho do gestor da OM, conforme prescrito neste

guia no item 4. O Trabalho do Gestor de Avaliação da OM, a. Gerenciando o Pessoal.

Inicialmente, o gestor de OM deve sincronizar o SGD.

Nos cursos com duração inferior a 06 (seis) meses, os alunos devem ser importados e logo
após o gestor OM atribui função a cada um dos militares da OM e define o perfil de acesso dos
militares.

a. Ações do gestor OM

Deve atribuir funções para os alunos, tanto para os que fazem parte do efetivo da OM,
como para os que serão importados. Nem todas as escolas necessitam importar seus alunos, como
por exemplo, ECEME, EsAO e AMAN.

No caso da EASA, todos os alunos devem ser importados para a base de dados (curso
menor que seis meses).

Ao importar o militar, defina sua situação
como “Aluno”.

Justifique o motivo pelo qual o militar foi
importado como “Realizando curso ou
estágio inferior a 6 meses”.

Figura 166 – Importar o militar e definir situação/justificativa (passo 1).

A linha referente ao importado terá uma cor sépia, para diferenciá-lo dos demais militares
da OM:

Figura 167 – Importar o militar e definir situação/justificativa (passo 2).



62

Clicar aqui!

Clicar aqui para escolher a
“função” do aluno.

Certifique-se de que o
militar SEJA UM ALUNO da

escola. Escolha “Aluno”.

Em seguida, basta dar UM
CLIQUE em cima da função

do aluno (o curso dele).

Selecione “Funções
de Aluno da OM”.

Isto irá listar APENAS
OS CURSOS QUE

FUNCIONAM NA SUA
ESCOLA.

Agora é só definir a função de cada aluno, nada mais do que definir o curso de cada um.

Temos as seguintes funções para o exemplo da EASA:

Al CAS Inf
Al CAS Cav
Al CAS Art
Al CAS Eng
Al CAS Com

Clicar no ícone “Atribuir Função”, referente ao militar.

Figura 168 – Definir a função do Aluno (passo 1)

Figura 169 – Definir a função do Aluno (passo 2).

Figura 170 – Definir a função do Aluno (passo 3).

Cada função aqui mostrada representa o curso. A
situação é a mesma para todas as outras escolas:

Al CAS Inf Curso de Infantaria
Al CAS Cav Curso de Cavalaria
Al CAS Art Curso  de Artilharia
Al CAS Eng Curso de Engenharia
Al CAS Com Curso de Comunicações
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Após colocar a função de aluno,
a linha ficou verde.

Atribuindo o militar selecionado como o
Gestor Escolar da minha escola.

Após escolhida a função, o sistema retornará à tela anterior para que você possa gravar a
alteração. Depois de gravar, a linha alterada passará para a cor VERDE- ESCURO (Aluno da OM) ou
VERDE-CLARO (aluno importado).

Figura 171 – Definir a função do Aluno (passo 4).

Quando todos os militares já estiverem com as funções definidas, o gestor OM passará a
definir os seguintes perfis de acesso para o militares que irão participar do processo de avaliação
escolar:

- GESTOR ESCOLAR
- HOMOLOGADOR ESCOLAR
- INSTRUTORES
- ALUNOS

Acione o menu: Administração > Recursos Humanos > Gerenciar Militares. Liste todos os
militares da OM e atribua os perfis dos militares, clicando no botão “Conceder permissões de
acesso” – tarefa a ser executada para cada militar.

Figura 172 – Associar militar ao perfil de Gestor Escolar (passo 1).

ATENÇÃO:

A escola poderá possuir
apenas UM Gestor Escolar
para cada curso, entretanto,
um militar poderá ser
gestor escolar de vários
cursos, caso seja necessário.



64

Neste exemplo, foi escolhido Al CAS Inf, que
representa o CURSO DE INFANTARIA (foi usado a

EASA para servir de exemplo). Poderiam ser
selecionados outros cursos, assim, o Gestor

Escolar poderia acumular funções como gestor de
outros cursos.

Aqui, não pode mais atribuir Gestor
Escolar para o Curso de Infantaria
– isto ocorreu porque a escola já

possui um gestor para esse curso.

Imediatamente após esta seleção, será aberta uma nova janela para a escolha do curso (ou
cursos) que o militar será o gestor.

Figura 173 – Associar militar ao perfil de Gestor Escolar (passo 2).

O Gestor Escolar é o militar que irá montar as árvores de avaliações apenas de seu curso
(ou cursos) a que foi designado.

A situação ideal é apenas UM GESTOR ESCOLAR por curso, entretanto, um mesmo gestor
poderá gerenciar vários cursos, conforme a necessidade de cada Escola.

ATENÇÃO: um curso poderá ter apenas um Gestor Escolar.

Figura 174 – Associar militar ao perfil de Gestor Escolar (passo 3).

Após definir o Gestor Escolar para cada curso, o Gestor OM deverá definir o
HOMOLOGADOR ESCOLAR, como mostra a sequência de instruções abaixo.
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Selecionar
instrutor
ou aluno

Figura 175 – Associar militar ao perfil de Homologador Escolar.

Em seguida, o Gestor OM irá definir os perfis de INSTRUTORES e ALUNOS. Para fazer isto,
proceder como foi feito para atribuir os perfis de gestor e homologador. A única restrição é que
os perfis de Instrutor e Aluno não podem ser cumulativos, ou seja, um instrutor não pode ser
aluno e vice-versa.

Figura 176 – Associar militar ao perfil de Instrutor ou Aluno.

Após fazer isto para todos os alunos, estarão concluídas as ações do Gestor OM.
Futuramente iremos ver que existe um conjunto de competências obrigatórias para cada curso,
todas já pré-definidas pelo próprio DECEx/Estabelecimento de Ensino.

As próximas ações devem ser executadas pelo Gestor Escolar.

Neste exemplo, o militar, além de ser o Gestor Escolar
do Curso de Infantaria, também é o Homologador

Escolar dos cursos de Infantaria e Cavalaria.

Definindo o HOMOLOGADOR
ESCOLAR da minha escola.

Perceba, ainda, que o Homologador Escolar também
pode acumular funções de Homologador Por

Delegação (nesse caso, para homologar outros
processos da OM que não os escolares), mediante

solicitação à DAPROM.
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A lista vem em branco. Então,
clicando no botão “Listar todos”...

... e ainda tem a opção de imprimir a lista
de cada curso onde figura como gestor ...

Após selecionar o curso, clicar no botão
“Pesquisar”, em seguida o sistema trará os

alunos daquele curso.

... e o Gestor Escolar
somente visualiza os

alunos dos cursos em que
ele figura como gestor.

Abre esta tela para
selecionar o curso...

b. Ações do gestor escolar
1) Gerenciar militares

Depois de efetuar o login, o Gestor Escolar aciona o menu: “Administração >
Recursos Humanos”. Assim, a tela abaixo será aberta.

Figura 177 – Gerenciar militares pelo Gestor Escolar.

2) Criar um processo SIE

Depois de efetuado o login, o Gestor Escolar aciona o menu: “Avaliação > Tarefas do
Gestor OM > Gerenciar Processos de Avaliação”. E poderá criar somente processos do tipo SIE
(Somativa Interna Escolar).
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As ações são análogas a todos
os outros processos SIE.

O Gestor Escolar vê apenas
os seus processos SIE.

Diferentemente de outros processos, a
Escola poderá criar tantos SIEs,

quantos forem necessários.

Clicar aqui para criar um
novo processo.

Clicar aqui para listar
todos os processos

Figura 178 – Criar um Processo SIE (passo 1)

O Gestor Escolar possui as mesmas tarefas do Gestor OM, apenas nos processos em
que lhe diz respeito. Depois de acionado o menu “Gerenciar Processos de Avaliação”, o Gestor
Escolar verá apenas processos do tipo SIE e somente os seus processos. Por exemplo, o Gestor
Escolar do Curso de Infantaria não tem acesso aos processos do Gestor Escolar do Curso de
Cavalaria, a menos que esse gestor esteja acumulando as duas funções.

Figura 179 – Criar um Processo SIE (passo 2).

Ao tentar criar um processo que não seja SIE, o sistema não deixa. O GESTOR
ESCOLAR SÓ TEM PERMISSÃO PARA CRIAR PROCESSOS DO TIPO SIE.

Figura 180 – O Gestor Escolar somente tem permissão para criar um processo SIE.
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m

processo”):

Ao definir o curso, o sistema já
atribui, automaticamente, o

ho ologador.

Figura 181 – Criar um Processo SIE (passo 3).
O Gestor vê
apenas os

SEUS cursos.

Se isto ocorrer, solicite ao
Gestor de sua OM que
defina o Homologador
Escolar para o(s) seu(s)
curso(s). O Sr poderá

acumular essa função, se
o Cmt OM assim o

desejar.

Nesse ponto, eventualmente, o Gestor Escolar
poderá se deparar com esta mensagem.

Nesse ponto, o processo
foi criado com sucesso.

A tela a seguir mostra o Gestor Escolar criando um processo SIE (clicou no botão “Criar

Figura 182 – Criar um Processo SIE (passo 4).

Terminou a configuração, o gestor clica em “SALVAR O PROCESSO”. Sua próxima
tarefa seria a confecção da árvore de avaliação.

Figura 183 – Criar um Processo SIE (passo 5).
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Para a montagem desta árvore de avaliações
foi utilizada a ECEME como exemplo

3) Criar a Árvore de Avaliações

A árvore de avaliações
opções:

da escola (qualquer escola) pode ser confeccionada em duas

- AVALIAÇÃO ESCOLAR DOS INSTRUTORES; e
- AVALIAÇÃO ESCOLAR LATERAL.

Durante a confecção da(s) árvore (ou árvores), a Escolar-Instrutores é montada no PASSO 1
e a Escolar-Lateral no PASSO 2. Os dois passos não são rigidamente obrigatórios (você pode ter um
SIE com apenas avaliações dos instrutores, ou apenas as laterais, ou os dois tipos). Lembrar que
este tipo de avaliação não leva em conta o Posto/Graduação do aluno e sim o curso. Portanto,
pode ocorrer que um instrutor ou aluno avalie um militar mais antigo que ele.

PASSO 1 - Montar a árvore do Instrutor

O Gestor Escolar clica no menu suspenso “Configurar Avaliações”.

Figura 184 – Criar Árvore de Avaliação do Instrutor (passo 1).

Figura 185 – Criar árvore de avaliação do Instrutor (passo 2).
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Figura 186 – Criar Árvore de Avaliação do Instrutor (passo 3).

Em seguida, como num processo FIV/SIV, defina quais alunos serão avaliados pelo instrutor
selecionado, clicando e arrastando, um por vez, da esquerda para a direita. Cada arrasto cria uma
avaliação para o aluno dentro do processo. O instrutor só poderá iniciar a avaliação dele depois
que o gestor disponibilizar o processo.

Cada aluno poderá ser avaliado até três vezes, uma para cada instrutor selecionado, até
atingir esse limite. Ao arrastar para o lado esquerdo, o sistema irá apagar a avaliação escolar já
executada  referente  ao aluno  no  processo,  mesmo  que  ela  já  tenha  sido  homologada.  Toda
operação realizada nesta tela será automaticamente gravada na base de dados. Caso o gestor não
consiga  concluir  a  operação,  ele  poderá  voltar  a  qualquer  momento  e  continuar  o trabalho.
Abaixo, vemos um exemplo do Cel ANTONIO PRADO, que irá avaliar os alunos BARACHO, BATISTA,
BOGONI e BOTELHO

Figura 187 – Criar árvore de avaliação do Instrutor (passo 4).

Depois que eu selecionei o INSTRUTOR, a
lista da esquerda (avaliados) foi

disponibilizada com todos os alunos da
escola QUE POSSUEM PERFIS ALUNO e

AVALIADO e somente os alunos CAEM ANO
1 (curso referente ao Gestor Escolar logado,

no momento). Estamos montando um
processo para os alunos desse curso “ECEME

– ALUNO CAEM ANO 1”)

Todos os alunos do CAEM ANO 1



71

A

A  partir  daí,  o  Gestor  Escolar  ainda  terá  a  opção  de criar  a  árvore  Escolar-Lateral, ou
simplesmente clicar no botão “Concluir”, caso em que o Comandante do Estabelecimento de
Ensino determinou que não fosse feito a lateral com os alunos. Ao clicar no botão “Concluir”
estaria, teoricamente, concluída a árvore de avaliação. Entretanto, o Gestor Escolar poderá voltar
ao processo, a qualquer momento, a fim de continuar o seu trabalho ou para realizar
modificações.

O botão “Ajuda”, situado à esquerda das listas, apresenta uma tela contendo algumas
orientações, veja:

Figura 188 – Criar árvore de avaliação do Instrutor (passo 5).

PASSO 2 - Montar as árvores da Avaliação Escolar Lateral

Para criar a árvore de avaliação Lateral-Escolar, o gestor clica no botão “Escolar Lateral
(Passo 2)”. Lembrar que este tipo de avaliação não leva em conta o Posto/Graduação do aluno e
sim o curso.

Como num SIL, o gestor deverá montar grupos de três a cinco alunos. Ao entrar no módulo,
o sistema já disponibiliza o Grupo nº 1 (em branco ou não). Abaixo vemos como a tela se
apresenta, quando ainda não foi criado nenhum grupo.

A exemplo da avaliação escolar-instrutores,
a lista da esquerda (avaliados) consta de
todos os alunos da escola QUE POSSUEM
PERFIS ALUNO e AVALIADO e somente os

alunos CAEM ANO 1 (lembre-se que estamos
usando a ECEME como exemplo, e curso

Perceba que o GRUPO nº 1 está pronto
para ser confeccionado (a lista da direita
está em branco). Caso um grupo tenha
sido montado em momento anterior,
veríamos o grupo nº 1 com a lista da

direita preenchida, visto que é SEMPRE o
grupo nº 1 que se apresenta ao abrir o

módulo CAEM ANO 1”)

Veja que agora não há indicativo de
“quantas vezes o aluno foi avaliado”, pois

na avaliação escolar-lateral não faz sentido
“ECEME – ALUNO CAEM NO 1”). essa indicação.

Figura 189 – Criar árvore de Avaliação Escolar Lateral (passo 1).
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Veja que a lista da
esquerda foi INABILITADA
quando a lista da DIREITA
atingiu o limite de cinco.

O Gestor Escolar tem
agora a opção de criar
novo grupo ou concluir.

Clicar e arrastar da ESQUERDA para a DIREITA. No terceiro arrasto, inicia-se a criação da
árvore propriamente dita, quando serão criadas, nesse caso, 6 (seis) avaliações. O sistema permite
até 5 (cinco) arrastos em cada grupo. No quinto arrasto, serão criadas 20 (vinte) avaliações –
TODOS AVALIANDO TODOS DO GRUPO.

Quando terminar o 1º grupo, o sistema irá permitir a criação do 2º grupo, desde que haja,
no mínimo, 3 (três) alunos que ainda não foram arrastados, e assim se sucederá até que a lista da
esquerda fique em branco. Ao arrastar o 3º aluno para a DIREITA, o sistema já habilita o botão
PARA CRIAR o segundo grupo.

Figura 190 – Criar árvore de Avaliação Escolar Lateral (passo 2).

Abaixo, vemos a montagem do segundo grupo.

Figura 191 – Criar árvore de Avaliação Escolar Lateral (passo 3).

Quando o grupo atinge o limite de 5 (cinco), a lista da esquerda fica inabilitada para não
permitir novos arrastos.
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Figura 188 – Criar árvore de Avaliação Escolar Lateral (passo 5).
Clique aqui

Clique em
avaliar

Figura 187 – Criar árvore de Avaliação Escolar Lateral (passo 4).

Evidentemente, se a OM não possui quantidade de alunos em um mesmo curso suficiente
para a Avaliação Escolar Lateral, a OM estará desobrigada de realizar essa avaliação para o curso
em questão.

O gestor pode realizar o trabalho, fechar a tela e retornar. Quando retornar, a lista será
mostrada no ponto onde parou (o sistema grava e permite alterações futuras).

Ao arrastar para o lado esquerdo, o sistema irá apagar todas as avaliações escolares
laterais referentes ao aluno no processo, mesmo que elas já tenham sido homologadas. Portanto,
cuidado ao realizar essa operação.

O próximo passo é habilitar o processo para que os avaliadores avaliem.

c. Ações do avaliador
O trabalho do Avaliador é idêntico ao FIV/SIV, como esta descrito neste guia no item 6. O

Trabalho do Avaliador.

Tanto para a avaliação dos Instrutores como a Lateral, para iniciar o avaliador deve acessar
o menu “Avaliação > Realizar Avaliação”, identificar seus avaliados e clicar no menu ações/avaliar,
acessar a Ficha de Avaliação do seu avaliado e proceder a avaliação.

Figura 189 – Ações do avaliador (passo 1).
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As competências básicas e específicas que estão pré-selecionadas são obrigatórias e pré-
definidas pelo DECEx/Estabelecimento de Ensino para cada curso, sendo que as de,ais
competências poderão ser selecionadas pelo avaliador.

d. Ações do avaliado

Ao final do processo, o aluno terá conhecimento das avaliações que foram realizadas pelos
instrutores e pelos demais alunos (laterais), desde que realizadas em um processo SIE.

e. Ações do homologador

Para homologar, as situações são idênticas aos processos FIV/SIV, com a ressalva que cada
homologador escolar somente verá os alunos que foram distribuídos para o mesmo.

12. AVALIAÇÃO NO EXTERIOR

De acordo com as Instruções Gerais para as Missões no Exterior (IG 10-55), aprovadas pela
Port n ° 577, de 8 de outubro de 2003, cabe ao DGP, quando o militar for desligado de sua OM de
origem, todas as atividades relativas à administração de pessoal no exterior, durante o
cumprimento da missão, exceto os adidos militares, seus adjuntos e auxiliares, que ficam adidos
ao EME; e os membros da Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW), que ficam
adidos ao Gab Cmt Ex (Art. 19 e 20).

Figura 190 – Ações do Avaliador (passo 2). Competências
obrigatórias
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A Port n° 080-EME, de 20 de julho de 2000, que aprova as Diretrizes Gerais para Cursos e
estágios em Nações Amigas prescreve que o militar ficará adido ao DGP para efeito de
conceituação quando a duração da missão no exterior implicar em desligamento da sua OM de
origem, exceto os militares citados no parágrafo acima.

A Port 189-DGP, de 18 de setembro de 2015, que aprova as Instruções Reguladoras para o
Sistema de Gestão do Desempenho do Pessoal Militar do Exército (EB30-IR- 60.007), prescreve no
seu Art. 67, que a avaliação dos militares no exterior será facultativa e poderá ser realizada caso
existam condições adequadas para avaliar. Nesta situação, o militar mais antigo em cada missão
considerada poderá solicitar ao seu órgão de vinculação, no caso EME ou DGP, para que insiram os
avaliadores e avaliados em um processo Somativo Externo Vertical (SEV). Caso esses militares não
constem no SGD do EME ou do DGP, os mesmos podem ser importados pelos gestores OM.

Os militares da Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW) constam no SGD no
CODOM 015412 e podem ser avaliados em processos Formativos e Somativos de modo
semelhante ao das demais OM, sendo o mais antigo da missão colocado na função como Chefe, o
qual pode designar um gestor para realizar a gestão respectiva do SGD (exceto os Adidos Mil que
se encontram neste CODOM e podem ser justificados nos respectivos processos)

Os militares que realizam cursos no exterior podem ser avaliados pelos Adidos ou militares
mais antigos. Nesta situação, estes militares devem enviar um expediente ao DGP OM, solicitando
para que insiram nos seus processos de avaliação os avaliadores e avaliados, desde que existam
condições de acompanhar adequadamente o desempenho funcional do militar em questão.

Os militares que participam de Missão no Exterior, integrando tropa constituída da ONU
(BRABAT e BRAENGCOY), poderão ser avaliados por meio de um processo de avaliação somativo
específico, disponível no SGD, da seguinte forma:

a. BRABAT e BRAENGCOY

No módulo Exterior do SGD, o Cmt destas tropas informa à DA Prom o militar com o perfil
de Gestor para realizar os trabalhos afetos ao SGD, com flexibilidade para adaptar o calendário de
execução das avaliações de acordo com a missão e com possibilidade de suprimir a avaliação
formativa e as laterais, se assim for conveniente. Caso os Cmt julguem que não existam as
condições necessárias para acompanhar diretamente o desempenho funcional do militar, a
avaliação deste não deverá ser efetuada, devendo justificar a não realização da avaliação no
sistema.

Nesse exemplo, o Gestor da Cia Eng F Paz (BRAENGCOY), após ter sido cadastrado na DA
Prom, entra com sua senha do DGP e opera o SGD da mesma forma que os demais gestores. No
menu “Gerenciar militares”, ele visualizará todos os militares componentes da F Paz. Não há
necessidade de inserir as funções, uma vez que o sistema importa do banco de dados
automaticamente.
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Figura 191 – Gerenciar militares (Força de Paz).

No menu “Avaliação > Tarefas do Gestor OM > Gerenciar Processos de avaliação”, o
gestor cria o respectivo processo, como no exemplo abaixo:

Figura 192 – Gerenciar processos de avaliação (Gestor F Paz).

As atividades do homologador, avaliador e avaliado, são semelhantes às atividades das
demais OM. Atenção especial deve ser dada para as atividades de avaliação, ciente do avaliado,
homologação e envio à DA Prom, que devem ser executadas antes de encerrar o período da
missão (1º rodízio das tropas), tendo em vista que o banco de dados atualiza automaticamente
quando há movimentação de militares para a missão.
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13. CONCLUSÃO
O Sistema de Gestão do Desempenho é um valioso instrumento de gestão dos recursos

humanos, alinhado com as necessidades de um Exército em transformação.

A nova sistemática — com diagnóstico do avaliado, entrevistas, a avaliação Formativa e
Somativa, a mostra online, a avaliação lateral, a interação avaliador-avaliado e o banco de
competências — permitirá o autoaperfeiçoamento dos militares, o exercício da liderança  em
todos os níveis e uma maior efetividade no apoio aos processos decisórios, constituindo-se em
eficaz ferramenta de gestão do desempenho profissional.

É preciso, por fim, salientar que o êxito do Sistema de Gestão do Desempenho dependerá,
fundamentalmente, do trabalho e do comprometimento de todos os envolvidos no processo, em
especial dos avaliadores e dos comandantes, a quem compete, em última análise, proceder aos
juízos de valores que produzirão uma avaliação que efetivamente represente o desempenho
profissional do militar.
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Anexo F

Orientações para a entrevista inicial

1. OBJETIVOS DA ENTREVISTA INICIAL

a. Propiciar uma ferramenta para o exercício da ação de comando, estabelecendo um
vínculo de confiança, lealdade e colaboração entre os participantes; e

b. informar os critérios utilizados no Sistema de Gestão do Desempenho (SGD) para a
avaliação e estimular o aprimoramento das competências do avaliado.

2. MEDIDAS PRELIMINARES DO AVALIADOR

a. Programar a entrevista com antecedência, prevendo tempo suficiente para a atividade;

b. acessar a Ficha de Diagnóstico Pessoal; e

c. organizar a entrevista de modo que o avaliado forneça as informações necessárias para
realizar a avaliação e sejam estabelecidos os critérios a serem utilizados.

3. SUGESTÃO DE ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS

a. Comentários do avaliado sobre as suas respostas na Ficha de Diagnóstico Pessoal;

b. expectativas ou dificuldades do avaliado no desempenho diário de suas funções;

c. competências específicas da função ou cargo que serão avaliadas no período;

d. sistemática da avaliação, informando sobre todas as etapas do SGD;

e. critérios de avaliação previstos na legislação do SGD;

f. dúvidas do avaliado;

g. orientações finais do avaliador; e

h. outros assuntos julgados pertinentes à situação funcional do avaliado.
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ORIENTAÇÕES PARA A ENTREVISTA DE APRIMORAMENTO

1. OBJETIVO DA ENTREVISTA DE APRIMORAMENTO

- Revisar e aprimorar procedimentos executados durante o processo de avaliação.

2. MEDIDAS PRELIMINARES DO AVALIADOR

a. Observar no avaliado, através do acompanhamento, o desempenho das competências a
serem avaliadas;

b. registrar, com oportunidade, todos os fatos relevantes relativos ao desempenho do
avaliado, visando aumentar a precisão e a qualidade da avaliação; e

c. caso haja situação oportuna, estimular o aprimoramento do desempenho com
orientações claras e específicas.

3. SUGESTÕES DE ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS

a. Resultado da avaliação até a data da entrevista;

b. competências que tiveram desempenho acima do esperado;

c. competências que apresentaram oportunidades de melhoria;

d. formas de aprimorar o desempenho;

e. sistemática da avaliação e etapas do processo;

f. dúvidas do avaliado sobre a avaliação;

g. orientações finais do avaliador; e

h. outros assuntos julgados pertinentes à situação funcional do avaliado.


