
Pesquisa

Serviço:

Tutorial da Plataforma:



Adicionar Grupo:

Clique em “Novo Grupo”

para começar a configurá-lo.

Grupos Indicadores de Pesquisa:

Podemos utilizar os resultados do serviço

PESQUISA para servir de indicadores no

processo de avaliação.

Uma avaliação eficaz deverá ser feita, preferivelmente, a partir de indicadores que deem ao

avaliador condições de julgar, sobre números, variáveis como competência, habilidades e

capacidade de atingir resultados. Utilizamos os indicadores obtidos no SERVIÇO PESQUISA para

suportar os processo de decisão durante uma avaliação. Esses indicadores estarão disponíveis

para os colaboradores que exercem liderança, pois a eficácia deles já foi avaliada pelos seus

subordinados durante as pesquisas aplicadas anteriormente.

Indicadores de Pesquisa



Nome:

Adicione o nome do

grupo.

Descrição:

Adicione uma descrição

para dar detalhes sobre

o grupo.

Indicadores:

Clique para começar a

adicionar os indicadores.

Tela para incluir um novo grupo de indicadores de pesquisa:Indicadores de Pesquisa



Indicador/Pesquisa/Dimensão:

Os indicadores de pesquisa serão
utilizados como instrumentos de
gestão de desempenho (tanto global
quanto de suas dimensões).
Aqui você terá acesso aos resultados
obtidos por todas as lideranças e times
disponibilizando os resultados a(s)
avaliador (es).
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Tela para escolher as dimensões de uma pesquisa que farão 
parte do novo novo grupo de indicadores de pesquisa:

Indicadores de Pesquisa



Tela para escolher as dimensões de uma pesquisa que

farão parte do novo novo grupo de indicadores de pesquisa:
Indicadores de Pesquisa

Indicador/Pesquisa/Dimensão:

Os indicadores de pesquisa serão

utilizados como instrumentos de

gestão de desempenho (tanto

global quanto de suas dimensões).

Aqui você terá acesso aos

resultados obtidos por todas as

lideranças e times disponibilizando

os resultados a(s) avaliador(es).



Indicador:

Coloque o nome do indicador

que irá servir de parâmetro

para o Avaliador.

Salvar:

Após ter apontado todos os

campos necessários dos

indicadores, clique em “Salvar”.

Indicadores de Pesquisa

Tela para incluir as dimensões de uma pesquisa que farão parte do novo novo

grupo de indicadores de pesquisa:

Pesquisa:
Selecione a pesquisa para criar um indicador.

Dimensão:

Selecione a dimensão para

cada indicador, para obter os

resultados gerados nela.


