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Este material foi desenvolvido para 
auxiliar os avaliadores na realização 

da Avaliação de Desempenho 
Individual. 

Olá! 



O preenchimento do FADI é 
efetuado utilizando o Portal do 
Servidor. 

Os dados serão armazenados no 
SIARHES, onde as unidades de 
RH poderão aprimorar a gestão 
desta informação 

FADI – Formulário de Avaliação de Desempenho Individual 
SIARHES – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo 



1º Passo – Avaliador acessa o Portal do Servidor 

2º Passo – Avaliador seleciona servidor para o qual deseja 
preencher o FADI 

3º Passo – Avaliador preenche FADI para servidor 
selecionado 

4º Passo – Avaliador salva preenchimento do FADI 

5º Passo – Avaliador assina FADI 

6º Passo – Servidor avaliado assina FADI 

A avaliação está 
estruturada da 
seguinte forma: 



1º Passo – Avaliador acessa o Portal do Servidor 



O avaliador deve acessar o Portal do Servidor 
através do site www.servidor.es.gov.br 

http://www.servidor.es.gov.br/


No menu Serviços, o 
avaliador deverá clicar 
em “Outros Serviços” 



Nesta tela, o avaliador deverá 
digitar o seu Nº Funcional e sua 
senha pessoal de acesso ao 
Portal do Servidor 

Lembre-se que no 
campo senha você 

deverá utilizar o 
teclado virtual 



Após preenchido Nº Funcional 
e Senha, clique no botão Enviar 



2º Passo – Avaliador seleciona servidor para o qual 
deseja preencher o FADI 



Fique atento à legenda do 
sistema para saber a situação 
da avaliação de cada servidor 

No campo “Nome”, o avaliador 
deverá selecionar o servidor para 
o qual deseja preencher o FADI 



O sistema preencherá 
automaticamente as informações 

de identificação do servidor e 
identificação do chefe avaliador 

Certifique-se se os 
dados carregados 

pertencem ao servidor a 
ser avaliado 



Aqueles servidores marcados com * 
são os servidores que possuem 

pendência no preenchimento do 
FADA. 

Faz-se necessário identificar estes 
servidores e sanar estas pendências. 
A homologação do FADI dependerá 

destas ações! 



Para visualizar os FADAs preenchidos de 
cada servidor, basta clicar no ícone na 

parte superior do formulário FADI 



O sistema abrirá uma nova janela 
relacionando os FADAs concluídos para 

o servidor. Para visualizar, basta clicar no 
link Imprimir ao lado de cada Formulário 



3º Passo – Avaliador preenche FADI para servidor 
selecionado 



Logo abaixo do servidor selecionado 
encontram-se os critérios nos quais os 

servidores serão avaliados. Cabe ao gestor 
marcar uma escala de pontuação para cada 

critério estipulado. 



Lembrando que 
nenhum critério 

deve ficar em 
branco 

Segue um exemplo 
de preenchimento: 



4º Passo – Avaliador salva preenchimento do FADI 



Após preenchido o 
formulário, clique 
no botão Salvar 



Quando o sistema 
apresentar a mensagem 

“Avaliação salva com 
sucesso”, clique em OK 



Basta realizar a modificação 
desejada e clicar no botão 
ALTERAR antes de assinar o 
formulário. 

Enquanto o documento não 
é assinado, o avaliador 
poderá alterá-lo quantas 
vezes for necessário.  



Que tal aproveitar esse 
momento para conversar 
sobre o desempenho? 

Feedback é um termo inglês, introduzido nas relações vivenciais para definir um processo muito importante na vida do 
grupo. Traduz-se no processo de fornecer dados a uma pessoa ou grupo sobre o seu desempenho, conduta ou tarefas 
executadas, ajudando-o a melhorar o cumprimento de atividades no sentido de atingir seus objetivos. 

O Feedback pode orientar 
se estamos indo bem nas 
atividades que 
executamos. 



5º Passo – Avaliador assina FADI 



O próximo 
passo é assinar 
o documento. 

Para isto, o avaliador deverá clicar 
no botão Assinar Documento acima 
da linha disponível para assinatura 

do chefe avaliador. 

ATENÇÃO! Após a assinatura do 
avaliador, este documento não 

poderá ser alterado! 



O sistema abrirá a janela abaixo, na qual o avaliador 
deverá digitar novamente a sua senha do Portal do 
Servidor para assinar o documento eletronicamente.  



No campo senha o avaliador 
deverá digitar a sua senha do 
Portal do Servidor e clicar 
em enviar 



O sistema enviará uma notificação 
de que a sua assinatura foi salva 
com sucesso.  

Clique em OK para 
fechar a janela de 
notificação. 



A assinatura eletrônica do chefe avaliador será 
seu número funcional e vínculo combinado 
com a data e a hora da sua assinatura no 
formulário. Verifique o exemplo acima. 



Após assinatura do avaliador, o sistema 
disparará em e-mail para o servidor 
avaliado informando que a sua avaliação 
de desempenho estará disponível no 
portal do servidor para assinatura. 

Lembrando que o e-mail que 
será utilizado nesta rotina é o 
e-mail cadastrado no SIARHES. 



Agora é hora do servidor 
avaliado assinar o documento! O avaliado poderá assinar o 

FADI no seu Portal do Servidor 
ou no acesso do chefe avaliador 
ao  Portal do Servidor. 



6º Passo – Servidor avaliado assina o FADI 



Se a opção for assinar o formulário no 
mesmo acesso do avaliador, o servidor 
avaliado deverá clicar no botão Assinar 
Documento acima da linha disponível 

para assinatura do avaliado. 
 



No campo senha, o servidor avaliado deverá 
digitar a senha dele no Portal do Servidor e 
clicar em enviar. Desta forma ele estará 
assinando eletronicamente o FADI. 



O sistema enviará a notificação 
de que a assinatura do avaliado 
foi salva com sucesso. 

Clique em OK para fechar 
a janela de notificação. 



A assinatura eletrônica do servidor 
será gravada no formulário como 
mostra o exemplo abaixo. 



Caso a opção escolhida for assinar o documento no 
portal do servidor do avaliado, em momentos 
distintos, o servidor deverá acessar o portal do 
servidor através do site www.servidor.es.gov.br  

http://www.servidor.es.gov.br/


No menu Serviços, o servidor 
avaliado deverá clicar no link 
Outros Serviços 



Nesta tela, o servidor avaliado deverá 
digitar o Nº Funcional e a senha 
pessoal dele para acesso ao Portal do 
Servidor 



O avaliado terá acesso à sua 
avaliação de desempenho 
individual preenchida e assinada 
pelo seu avaliador. 

Observação: o FADI só estará 
disponível para o avaliado no 
Portal do Servidor após 
assinatura do avaliador. 



O servidor avaliado deverá marcar se 
concorda ou discorda com o resultado da 
avaliação e clicar no botão Assinar 
Documento acima da linha disponível 
para assinatura do avaliado 

Desta forma ele estará 
assinando eletronicamente o 
FADI. 



O sistema enviará a notificação 
de que a assinatura do avaliado 
foi salva com sucesso. 

Clique em OK para fechar 
a janela de notificação. 



A assinatura eletrônica do servidor 
será gravada no formulário como 
mostra o exemplo abaixo. 



Observações importantes! 

As avaliações de desempenho que, 
segundo o decreto, precisam de um 
ratificador, também serão realizadas 
via portal do servidor 

Caso o servidor discorde do resultado 
da sua avaliação e queira interpor 
recurso, ele deverá preencher o 

formulário próprio no site da SEGER e 
entregar no RH do seu órgão. 

Concluída a avaliação, uma cópia 
do FADI estará disponível para o 
avaliado no Portal do Servidor 



A sua participação é muito importante 
neste processo! Esperamos que o 

conteúdo deste material o ajude na 
utilização da nova ferramenta de 

avaliação. 

Qualquer dúvida, favor 
entrar em contato com 

o RH do seu órgão! 


