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Processo sem auto 
avaliação 

O colaborador somente
comentará a avalição
feita pelo líder que
poderá chamá-lo para
um alinhamento antes de
oficializar o envio da
avaliação para instância
superior.

Processo com auto avaliação  
O colaborador fará sua
autoavaliação baseada nos
indicadores e confirmará ao
final. O líder receberá a auto
avaliação para comparar com
a feita por ele e depois realizará
o processo de alinhamento.

O sistema permite a utilização de dois processos de avaliação:

Antes de iniciar a avaliação saiba qual o processo escolhido pela empresa.

Enviado e-mail para
avaliador iniciar.

Avaliador faz 
avaliação.

Enviado e-mail para o
avaliado.

Avaliado faz 
comentários.

E-mail para o avaliador 
avisando.

Avaliador faz
alinhamento.

Avaliador envia para 
supervisor*.

Enviado e-mail para o
avaliador iniciar.

Avaliador faz 
avaliação.

Avaliador faz 
alinhamento.

Avaliador faz
alinhamento.

Avaliador envia para 
supervisor*.

Enviado e-mail para o
avaliado iniciar.

Avaliado faz auto 
avaliação.

Enviado e-mail para o 
avaliador.



Esse guia é destinado ao AVALIADO dentro do processo.

Na segunda etapa você verá como proceder se for um AVALIADOR.

AVALICORP
1- Avaliado



Veja indicadores

Indicadores:
Esta tela abre os indicadores

disponíveis, relacionados

aos seus indicadores de

gestão.

Baseado neles (disponíveis

dependendo dos serviços

da plataforma que foram

aplicados em sua empresa)

é que sua avaliação está

sendo efetuada.

Avaliação



Tela de avaliação aberta 

Cabe ao avaliado:
Abrir a avaliação efetuada por

seu líder. Baseado nela deverá

fazer seus comentários clicando

em “Comentários do avaliado”

(veja próximo)

Processo sem auto avaliação

Avaliação

Exemplo:



Tela de comentários aberta 

Finalizar comentário.

Comentário
Após ter visto a avaliação do seu

superior (veja próximo slide) poderá

comunicar sua opinião nesse

espaço. Automaticamente um

aviso irá para e-mail dele que

poderá chamá-lo para análise final

conjunta (alinhamento) ou enviar

direto para a instância superior.

De qualquer forma você

receberá um e-mail avisando

que o resultado final da

avaliação está disponível.

Avaliação



Tela de avaliação aberta 

Cabe ao avaliado:
Fazer sua auto avaliação.

Processo com auto avaliação

Avaliação



AVALICORP
2- Guia do Avaliador



Caso você tenha sido um
avaliador ou supervisor de

alguma avaliação elas

estarão disponíveis aqui.

Tela inicial de avaliação 

Clique para inicio da 
avaliação.

Avaliação



Selecione se quer visualizar indicadores por

departamento ou por time que o colaborador

participa.

Selecione a origem dos indicadores

Avaliação



Avaliação:
Exemplo de como é

uma avaliação.

Tipo de avaliação:
Mostra o tipo de

avaliação que está

sendo aplicada.

Indicadores:
Indicadores que podem

ser utilizados para uma

avaliação objetiva (com

base em dados).

Comentário:
Caso já esteja na segunda fase (retorno do avaliado)

ele pode ter incluído algum comentário sobre sua

avaliação e selecionando aqui será possível vê-lo*.

Tela da avaliação aberta 

*Alinhamento: Recomendável conversar com o colaborador sobre a avaliação antes de enviá-la para o nível superior.

Avaliação



Conclusão da avaliação - Exemplo

Após responder todas as perguntas o botão de concluir estará disponível para

finalização do processo de avaliação. A avalição será enviada ao colaborador.

Caso o processo inclua a autoavaliação, quando o avaliado fizer a sua

autoavaliação, e você recebê-la, sua tela será reaberta para que você possa alinhar

as percepções com ele. Recomendamos que seja feito presencialmente.

Avaliação



Tela de comentários aberta 

Comentário:
Espaço para visualização dos comentários.

Após o avaliado ter recebido a

avaliação ele poderá comentar

sua opinião nesse espaço.

Automaticamente um aviso irá

para seu e-mail e poderá rever

a avaliação para chama-lo

para alinhamento e finalizar o

processo enviando a avalição

completa.

Caso o processo seja sem auto avaliação – o colaborador somente comentará a avalição feita pelo líder que poderá 

chama-lo para um alinhamento antes de oficializar o envio da avaliação para instância superior (recomendado).

Avaliação



Visualização do resultado

Após concluído todo o processo de avaliação o

seu último resultado ficará disponível na tela inicial

Avaliação


