
MANUAL SIMPLIFICADO
DA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
(AVALIADOS-SERVIDORESEFETIVOS)
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Este manual é um passo a passo para auxiliar os avaliados (servidores efetivos) a
se cadastrarem no PORTAL DO SERVIDOR e acessarem o sistema de avaliação. O
manual está dividido em duas etapas e é necessário acessar um computador com
internet:

1 - SE CADASTRAR NO PORTAL DO SERVIDOR
2 - ACESSAR O SISTEMA DE AVALIAÇÃO

É fundamental seguir os passos abaixo, de acordo com a ordem.

1 - SE CADASTRAR NO PORTAL DO SERVIDOR:

1º passo - O servidor deverá realizar o acesso ao portal clicando no link abaixo ou
digitando no navegador de internet: https://portalsarh.jaboatao.pe.gov.br

2º passo - Clicar em “PRIMEIRO ACESSO“, conforme indica a seta na imagem
abaixo:

3º passo - Preencher os campos abaixo de acordo com a ordem das etapas:
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1ª ETAPA - Digite o nome do seu usuário. Usuário é o nome que você escolherá
para acessar o sistema.

Exemplos: JoaoBatista, JoaoBatista10

Para saber se pode utilizar esse nome de usuário, é só clicar na opção “verificar
disponibilidade”, o sistemamostrará umamensagem se é permitido ou não. Caso
não, você deve escolher outro nome deusuário.

2ª ETAPA - selecione o órgão que você está vinculado.
O sistema já traz o órgão padrão que é JABOATÃO PREFEITURA (apenas mude
se você for vinculado a outro órgão, Fundo de Assistência Municipal da Saúde, por
exemplo).

3ª ETAPA - Digite o seu CPF (digitar apenas números!)

4ª ETAPA - Digite sua data de nascimento | Exemplo: 10/10/2010

5º ETAPA - Clique em CONFIRMAR para finalizar o cadastro

IMPORTANTE: Após concluir as etapas acima, aparecerá uma mensagem infor-
mando para qual e-mail foi enviado o link para definir a sua senha de acesso ao
sistema.

Exemplo da mensagem que chegará no seu e-mail (o link é diferente para cada
usuário):

Olá JOÃO BATISTA,

Você foi cadastrado(a) como usuário(a) do sistema ‘SARH’. Para ter acesso será
preciso cadastrar sua senha de acesso clicando aqui ou coloque o seguinte link no
seu navegador:

https://portalsarh.jaboatao.pe.gov.br/xhtml/portal/manter_senha.xhtml

OBS:E-mail gerado automaticamente pelo sistema, favornão responder.
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2 - ACESSAR O SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

1º passo - Após definir a senha, o servidor deverá entrar no site do portal do servi-
dor novamente para realizar o acesso ao sistema, preenchendo o campo de USUÁ-
RIO e SENHA que ele mesmo cadastrou:
https://portalsarh.jaboatao.pe.gov.br

2º passo - Após acessar o sistema, o servidor deverá escolher o seu vínculo e em
seguida clicar no botão “SELECIONAR VÍNCULO”, conforme os campos indicados
pelas setas na figura abaixo.

3º passo - Após selecionar o vínculo, aparecerá um banner onde deverá ser cli-
cado no botão “FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO”, conforme indicado pela seta na
figura abaixo:
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4º passo - Na tela do formulário de avaliação, o servidor deverá preencher a co-
luna do AVALIADO, atribuindo notas de 1 a 4, da mesma forma que era feito no
formulário de papel e, se achar necessário, também poderá inserir comentários.

Observação: Lembrando que, conforme mostrado nas figuras acima, será feito o
mesmo acesso para realizar as etapas de RÉPLICA e TRÉPLICA.

ATENÇÃO! SERVIDORES EM ANO DE PROMOÇÃO
(caso você NÃO esteja em ano de promoção, basta clicar no botão “CONFIRMAR”
na parte inferior do formulário e encerrar a avaliação):

Os servidores em ano de de promoção deverão anexar certificados de capacita-
ção em FORMATO PDF.

1º passo - para inserir o(s) certificado(s) no sistema - clicar no botão CERTIFICA-
DOS, conforme indicação da seta na figura abaixo:
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2º passo - clicar no botão INCLUIR, para escolher os certificados que estão salvos
no computador que você está utilizando:

3º passo - Clicar no botão SELECIONAR ARQUIVO
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4º passo - Abrir a pasta em que você salvou os certificados e selecionar um certi-
ficado por vez, não é possível selecionar vários aomesmo tempo, caso tenhamais
de um.

5º passo - O certificado selecionado aparecerá na tela, conforme imagem abaixo.
No campo DESCRIÇÃO, você deverá colocar o nome do certificado e a carga horá-
ria também. N campo GERENTE (VERIFICADOR), escolher a opção disponível, que
é a pessoa que irá analisar o certificado, essa pessoa é um(a) servidor(a) da Secre-
taria Executiva de Gestão de Pessoas - SEGEP. Por último, clicar no botão CADAS-
TRAR.
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ATENÇÃO!

Caso o servidor tenha mais de um certificado a ser apresentado, recomeçar todo
processo a partir do 2º passo e ir incluindo um certificado por vez, como já foi in-
formado.

7º passo - Após concluir a avaliação, aparecerá a tela de aviso, conforme figura
abaixo, perguntando se você tem certeza que quer encerrar a avaliação. Clicar na
opção SIM caso você tenha certeza de ter feito todo o processo da forma correta.
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