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Este guia destina-se aos usuários AVALIADOS - SERVIDORES DO STJ, do sistema eletrônico de 

avaliação dos servidores do STJ via Internet – GD Web.  

O sistema foi criado para facilitar o trabalho dos gestores do Tribunal e dos servidores cedidos ou 

licenciados. Ele dispensa o envio de formulários em papel à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), 

permite que o servidor faça a sua autoavaliação, bem como possibilita que os gestores acompanhem o 

desempenho anterior de suas equipes.  

A avaliação de desempenho é necessária não apenas para aprovação dos servidores em estágio 

probatório, mas também para que os servidores possam progredir ou serem promovidos na carreira. 

 Além disso, este é um momento oportuno para a troca de feedback entre avaliador e avaliado, em 

que devem ser analisados os pontos fortes e fracos identificados durante o período avaliativo, estimulando 

assim, o processo de desenvolvimento profissional do servidor. 

 Contato para dúvidas:  

 Telefones: 61 3319 9212 ou 3319 9633. 

E-mail: desempenho@stj.jus.br 

 

Boa Leitura! 
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1. Acesso ao sistema  
 
 Acesse o site do STJ (http://www.stj.jus.br). Selecione o item Gestão de Desempenho, no canto 

inferior esquerdo da página. Na página da Gestão de Desempenho, selecione o botão Servidor STJ. 

 
  

Na tela seguinte, informe seu login e senha  

de rede STJ.  

 

Na tela seguinte, será solicitado novamente seu 

login/senha: 

 

 

 
 Observação importante: não informe sua matrícula, e sim seu nickname na rede STJ. Caso seu 

login ou senha tenham expirado, entre em contato com o SAC do STJ.  

 

1 

2 

3 

http://www.stj.jus.br/�
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Atenção aos usuários do Browser Mozilla Firefox 
 

 Ao clicar no botão Servidor STJ, indicado na página anterior, o sistema fará um link para uma 

página com conexão segura (HTPPS). Siga os procedimentos conforme segue:  

1) Clique no texto “Entendo os riscos”. 
 

 
 

2) Clique no botão “Adicionar exceção ...” 
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3) Clique no botão “Confirmar exceção de segurança”. 
 

 
 

4) Informe seu login e senha da rede STJ e clique no botão OK. 
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2. Autoavaliação 
 
 A auto-avaliação pode ser feita a qualquer momento, conforme procedimento abaixo:  

Inicialmente, selecione o instrumento vencido ou pendente se houver e depois o do período corrente. 

 
 
 Quando houver somente um Instrumento Avaliativo para ter as menções lançadas pelo Avaliado, a 

tela com o Instrumento será aberta imediatamente:   
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 O Avaliado deverá gravar suas menções na coluna “Menção Auto-Avaliação”, clicando no campo 

subsequente à descrição do subfator em que está se avaliando. Será aberta uma barra de rolagem com as 

opções de menção que poderão ser gravadas para o subfator, a qual será selecionada por meio do uso do 

mouse, conforme a próxima imagem.  

 Clicando-se no campo, pode-se também digitar o número que corresponda à menção desejada, ao 

invés de se fazer a seleção por meio do uso do mouse na barra de rolagem:  

 Para salvar as menções, clicar no botão “Gravar”. Para desprezar as alterações realizadas, clicar 

no botão “Cancelar”.  
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3. Registro de Anotações  
 

 

 As Anotações só podem ser alteradas ou excluídas por quem as gravou. Ou seja, se o Avaliador 

registrou uma Anotação e o Avaliado registrou outra, ambos verão as duas Anotações nesta tela, porém 

cada um só poderá alterar/excluir a que ele próprio fez. 
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4. Ciência do Instrumento 
4.1. Acessar opção "Dar Ciência Instrumento" 

 

 
 

4.2. Seleção do Instrumento Avaliativo para dar Ciência  
 

 

 O botão “Fechar” retorna ao Menu Principal. 

4.3. Dar Ciência 
 
 O Avaliado deverá conferir todas as menções no Instrumento Avaliativo, antes de dar ciência. As 

menções recebidas do Avaliador constam na coluna “Menção Recebida”. As demais menções constam na 

coluna “Menção Auto-Avaliação”. 
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 Para finalizar o processo avaliativo, o servidor deve clicar no botão “Concluir”, de modo a proceder 

à ciência no Instrumento Avaliativo. 

 Assim, encerra-se o processo avaliativo, com a “Ciência” do Avaliado, sendo aberta uma última 

janela, apenas para aviso, sobre o prazo para Interposição de Recurso. 

 Atenção! Uma vez finalizado o processo avaliativo, por meio da Ciência do Avaliado no Instrumento 

Avaliativo, não existe a possibilidade de sua “reativação” posterior para que seja realizada qualquer 

alteração. 

5. Pedido de Reconsideração e Interposição de Recurso 

5.1. Pedido de Reconsideração 
 

Caso não concorde com as menções dadas, o Avaliado poderá, antes de dar ciência na avaliação, 

dirigir pedido de reconsideração ao seu avaliador, com cópia para o email: desempenho@stj.jus.br. Seu 

avaliador poderá, ou não, rever os conceitos atribuídos, no período de 15 dias, a contar do envio de sua 

solicitação.  

5.2. Interposição de Recurso 

 
Caberá recurso do resultado das avaliações de desempenho funcional no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data em que o servidor tomar ciência.  

O servidor deverá entrar no sistema, conforme a tela abaixo, preencher as informações, imprimir, 

assinar e dar entrada em pedido de recurso junto à Secretária de Gestão de Pessoas, no prazo definido. 

 

 

mailto:desempenho@stj.jus.br�
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5.2.1. Seleção do Instrumento a Ser Interposto o Recurso 

 

 O botão “Fechar” retorna ao Menu Principal. 

6. Relatório de Avaliação Individual 
6.1. Acessar tela “Avaliação Individual” 
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6.2. Seleção do Instrumento Avaliativo do Servidor  

 

No relatório, são exibidos os dados do Instrumento Avaliativo selecionado. 

 

6.3. Data e Status do Instrumento Avaliativo 
 
 O Avaliador poderá verificar neste relatório o status em que se encontra o Instrumento Avaliativo do 

Avaliado observando a coluna “Situação”.  
 O campo “Situação” informa qual é a situação do Instrumento Avaliativo naquele exato momento. 

No exemplo, a tela informa que o Instrumento Avaliativo selecionado encontra-se na situação de 

Encerrado.  
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7. Relatório de Horas de Treinamento 
 
Não se encontra disponível. Caso precise, favor entrar em contato enviando um email para 

desempenho@stj.jus.br. 
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