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O Sistema de Gestão de Pessoas MENTORH 

utilizado pelo Tribunal de Justiça desde 

fevereiro/2012, a Avaliação Desempenho 

Individual dos servidores efetivos e em 

estágio probatório. 

O sistema permite a geração, efetivação e 

homologação das avaliações, realiza o 

tratamento e armazenamento dos 

resultados e a disponibilização das 

informações para consulta pelos chefes e 

servidores. 

O acesso ao sistema é feito através do 

endereço: 

https://mentorh.tjma.jus.br/csp/tjma/portal

/novo/portal.csp

Observação: A Avaliação deverá ser feita 
obrigatoriamente pelo navegador Internet 
Explorer. 

1.  O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

https://mentorh.tjma.jus.br/csp/tjma/portal/novo/portal.csp
https://mentorh.tjma.jus.br/csp/tjma/portal/novo/portal.csp


Na página seguinte, é apresentada a tela inicial do PORTAL DO SERVIDOR. Para ter acesso ao Sistema de 
Avaliação, o gestor precisa efetuar o login no Portal do Servidor do Mentorh. 

2.  ACESSO ÀS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 

Para isto, na tela inicial do Sistema, digite sua MATRÍCULA ou CPF e informe a senha. 

Clique no botão Entrar para que se tenha acesso a tela apresentada a seguir. 



Esta é a tela principal do Portal do Servidor. 



Clica em Gestor, em seguida em Avaliação Funcional. 



3.  REALIZANDO A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

O Sistema disponibilizará 
apenas os servidores 
que estão em período 
avaliativo ou com 
avaliação pendente de 
realização. 

1 Selecione o servidor 
efetivo ou em estágio 
probatório que será 
avaliado (são os nomes 
iniciados por um 
asterisco). 

2 Selecione a avaliação 
marcando a mesma com 
um clique. 

3 Para iniciar a avaliação 
clique no botão 
Preencher/Alterar. 



O formulário de avaliação de 
desempenho do servidor estará 
disponível para preenchimento. 

1 Ao parar o cursor do mouse sobre 
cada aba de conceitos, aparecerá a 
explicação de cada conceito da avaliação 
para orientar o preenchimento. 
Selecione o conceito clicando sobre o 
número respectivo   (1, 2, 5 e 7). 

2 Se o avaliador preferir finalizar o 
preenchimento do formulário em outro 
momento, a avaliação poderá ser salva 
para ser finalizada posteriormente ou 
alterada clicando no botão Salvar 
Parcialmente. Não há a necessidade de 
todos os conceitos estarem preenchidos. 

3 O botão Limpar zera os conceitos, 
deixando os campos em branco 
novamente. 

4 O botão Próximo abrirá a tela da parte 
final da avaliação: um formulário com 
campos abertos a ser preenchido pelo 
avaliador. O Sistema só permite clicar no 
mesmo e seguir em frente quando todos 
os campos dos conceitos estiverem 
preenchidos. 

5 O botão Voltar retorna à tela anterior. 



Ao clicar no botão Próximo, o sistema 
abrirá um plano de ação em formato 
de relatório a ser preenchido. 

O preenchimento do plano de ação 
pelo gestor é facultativo. 

Clique em Finalizar. Aparecerá, então a 
seguinte mensagem: 

Clique em Ok. 

A avaliação estará agora disponível 
para o servidor dar o seu aceite. 



Se o avaliador clicou no botão Salvar 
Parcialmente, ele deverá acessar a tela 
ao lado constando a listagem por 
servidor das avaliações realizadas ou a 
realizar. 

Neste momento, a avaliação ainda 
poderá ser alterada (botão 
Preencher/Alterar). 

Perceba que o status da avaliação está 
da seguinte forma: 
Realizada: sim 
Finalizada: não 

1 Selecione a avaliação marcando a 
mesma com um clique. 

2 Para alterar a avaliação, clique no 
botão Preencher/Alterar. Aparecerão as 
janelas já apresentadas anteriormente 
no item 3. REALIZANDO A AVALIAÇÃO 
DE DESEMPENHO. 

s finalizar a avaliação, esta não poderá 
ser alterada. 

Após concluir o preenchimento clicar em Finalizar. Aparecerá, então a seguinte mensagem: 

A avaliação estará agora disponível para o servidor dar o seu aceite. 



O processo de avaliação do servidor foi concluído com sucesso. A avaliação estará disponível ao gestor apenas 
para eventuais consultas. 

Perceba que, para a avaliação estar finalizada, o status da mesma deve estar da seguinte forma: 
Realizada: sim 
Finalizada: sim 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Coordenadoria de Acompanhamento e Desenvolvimento na 
Carreira pelo telefone (98) 3261-6130. 
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