
Avalicorp

Serviço:

Tutorial da Plataforma:



Aqui você pode criar e configurar diferentes avaliações.

Existem dois tipos de avaliações básicas: as de Competências e as de Desempenho.

Inicio da criação de nova avaliação

Criar Avaliação



Tipos de Avaliação

• A ‘Avaliação por Competências’

Para iniciar esse processo é necessário somente
completar o nome dado a essa avalição.

• A ‘Avaliação de Desempenho’

Será considerada quando se assinala o box com 
essa descrição.  Do mesmo modo deve-se dar um 
nome para a avaliação que será cadastrada.

É necessária a aplicação de ambas se quisermos ter a 
matriz Nine-In-Box preenchida automaticamente.

Observação:

Para cada pergunta as respostas analíticas serão padrão.

São cinco opções de resposta analítica: Concordo
totalmente, Concordo, Nem concordo nem discordo,
Discordo, Discordo totalmente.
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Competências/Desempenho:
Você pode definir competências comportamentais ou

habilidades profissionais em uma pesquisa de competências.

Quando a pesquisa for de desempenho, utilizando o mesmo

botão, você estará definindo as características que levam a

um alto desempenho.

Criar Avaliação

Comentários:
Você pode adicionar um

espaço para comentários

preparado para o Avaliado

e /ou para o Avaliador

(será detalhado em breve).



Nome:
Selecione o nome da 

competência. Exemplo: 

“LIDERANÇA”

Pergunta:
Vá adicionando perguntas, que darão ao usuário 

um roteiro para melhor qualificar o avaliado.

Descrição:
Breve descrição sobre a

competência (o propósito

dela).

Salvar:
Após a formulação da

competência, clique em

“Salvar”.
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Avaliador:
Você pode adicionar um mensagem

explicando como gostaria que o

espaço para comentários fosse usado

pelo avaliador.

Avaliador
Você pode adicionar um mensagem

explicando como gostaria que o

espaço para comentários fosse usado

pelo avaliado.
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Progresso:
A barra de progresso precisa estar 

100% para que você possa 
aplicar a avaliação.

Alterações:
Pode realizar alterações ou 

excluir uma avaliação.

Você poderá editar uma avaliação salva ou em processo de criação.

Editar Avaliação



Você poderá editar uma avaliação salva ou em processo de criação.

Exemplo de uma tela de edição:

Editar Avaliação


