TUTORIAL INCLUSÃO DE AVALIAÇÃO POR MÉRITO SIPAC
ORIENTAÇÃO AO SERVIDOR:
Este Tutorial visa orientar os Coordenadores e Diretores quanto ao procedimento para inclusão da avaliação
para progressão de Técnico-Administrativo (TAE) e Docente no SIPAC.
1- Entre no link a seguir para obter acesso ao Portal SIPAC: https://sipac.ifrj.edu.br/sipac/?modo=classico
2 - O servidor efetuará seu login com os mesmos usuário (Nome.Sobrenome) e senha utilizados para o
acesso ao Wi-Fi (Eduroan) e aos Computadores Institucionais.
3 - Acompanhem as figuras abaixo:

OBS: Caso o sistema retorne o erro: “usuário ou senha inválido” pode ser que o servidor ainda não
esteja cadastrado no sistema, portanto, orientamos ao servidor que realize o cadastro com o auxílio
do tutorial “PRIMEIRO ACESSO SIPAC”.
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- Após Realizado o login, é necessário clicar na opção “Portal Administrativo”.

5 - Acompanhe a seguinte sequência: Protocolo > Processos > Adicionar Novo Documento, itens grifados em
vermelho, na figura abaixo:
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- Agora, selecione o processo desejado utilizando-se da opção verde, grifada em vermelho.

OBS: Os processos poderão ser encontrados ao rolar a página para baixo até o fim.
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Ao selecionarmos o processo desejado, precisaremos identificar o “Tipo do Documento”, usaremos,
então, a denominação “AVALIAÇÃO”. Selecionando abaixo a opção correta (OBSERVAR A
DIFERENÇA ENTRE AVALIAÇÃO DE DOCENTE E TÉCNICO), por exemplo, se o processo trata de
PROGRESSÃO DOCENTE, devemos selecionar “AVALIAÇÃO (DOCENTE)”, se trata de
PROGRESSÃO TÉCNICO devemos selecionar “AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MÉRITO
PROFISSIONAL (TÉCNICO)”. ATENÇÃO: mantenha a “Natureza do Documento” sempre em
“OSTENSIVO”, e logo após, clique em: “escrever Documento”.

OBS: não basta escrever o que deseja, é necessário clicar na opção que surgir abaixo.
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Ao selecionar “Escrever Documento” a página atualizar-se-á, e um campo para escrever o despacho
aparecerá, conforme figura abaixo. Devemos, então, clicar em “CARREGAR MODELO” e dar “OK” na
caixa de diálogo que aparecerá.
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Ao carregar o modelo, preencha a avaliação do servidor fazendo uso do modelo que surgirá. Logo
após, clicar em “Adicionar Documento” (observe que existe diferença entre a avaliação de Técnico e a
do Docente, lembre-se sempre de incluir o total da avaliação, para o técnico, esse total é a soma de
todas as notas e para o docente, é a média de todas as notas).

OBS: a página atualizar-se-á e retornará ao topo, basta que role para baixo até o ponto em que estava.

10 Ao clicar em “Adicionar Documento”, perceberemos que o mesmo foi adicionado e desceu um nível
conforme grifado na figura abaixo, assim sendo, inclua sua assinatura no despacho (na avaliação
devemos incluir a assinatura do avaliador e do avaliado), clique na imagem do boneco cinza,
grifado em vermelho, na figura abaixo.

11 Posteriormente, aparecerá a seguinte tela abaixo. A seguir basta selecionar sua assinatura e a do
servidor avaliado clicando no botão, grifado em vermelho, e logo após, clicar em fechar.

OBS: Mais uma vez, a página atualizar-se-á e retornará ao topo, basta que role para baixo até o ponto em
que estava
12 Após incluído seu nome e do servidor avaliado, perceberemos que a sua assinatura está pendente,
para isso, precisamos clicar em “Assinar” na opção grifada em vermelho, na figura abaixo.
OBS:: O Servidor Avaliado deverá assinar o formulário após a inclusão da avaliação, e poderá fazer uso do
tutorial “TUTORIAL ASSINATURA ELETRONICA SIPAC” como auxílio. Além disso, o mesmo deverá incluir
um despacho de ciência que poderá usar o tutorial: “TUTORIAL INCLUSÃO DE DESPACHO DANDO
CIENCIA E CONCORDANCIA”, como auxílio.

13 Após clicar em assinar a tela abaixo irá aparecer, para isso precisamos que no item “Função” seja,
NESSE CASO, SEMPRE selecionado Coordenador ou Diretor, logo após, incluir a mesma senha
utilizada para o acesso e clicar em Confirmar.

OBS: Mais uma vez a página atualizar-se-á e retornará ao topo, basta que role para baixo até o ponto em que
estava.

14 Após feita a inclusão da senha e a confirmação, perceberemos que onde constava “Assinar” agora
consta “Assinado”, portanto, continuaremos, clicando em “Inserir Documento(s) no Processo”.

OBS: Mais uma vez a página atualizar-se-á e retornará ao topo, basta que role para baixo até o ponto em que
estava.

15 Após Inserir o documento percebemos que novamente ele desce mais um nível, sendo preciso apenas
clicar em “Finalizar” no final da página.

OBS: É importante lembrar de sempre clicar em “Finalizar”, do contrário todo o serviço será perdido

16 Após “Finalizar”, a seguinte mensagem deverá aparecer:

17 Após incluída a avaliação o Coordenador/Diretor deverá solicitar ao servidor avaliado que assine sua
avaliação (caso necessário utilizar o: “TUTORIAL ASSINATURA ELETRONICA SIPAC”) e pedir que o
servidor crie um despacho indicando ciência e concordância (caso necessário utilizar o: “TUTORIAL
INCLUSÃO DE DESPACHO DANDO CIENCIA E CONCORDANCIA”)

Pinheiral, 23 de Julho de 2018

Coordenação de Gestão de Pessoas
Campus Pinheiral – IFRJ
Cogp.cpin@ifrj.edu.br

