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1.  O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

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. 
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Na página seguinte, é apresentada a tela inicial do PORTAL DO SERVIDOR. Para ter acesso ao Sistema de 
Avaliação, o servidor 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. Você deve clicar em Servidor, em seguida na opção Funcional, 
depois em Avaliação Funcional e, por fim, em Avaliação do Período. 



Esta tela disponibiliza a visualização das notas dadas pelo avaliador. 

3.  VISUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 



Esta tela é continuação da tela 
anterior, a qual mostra as 
notas de cada item, a nota 
total, bem como o conceito 
final. Por fim, em parecer 
conclusivo, o servidor 
seleciona a avaliação, e 
escolhe a opção para 
concordar, ou não, com o 
resultado final. 

OBSERVAÇÃO: 
Não concordando com a nota, 
o servidor tem 10 dias após o 
ciente, para enviar um pedido 
de reconsideração, via Digidoc, 
selecionando o assunto 
“Reconsideração de Avaliação 
de Desempenho”, anexando a 
petição em que aborda os 
itens que discorda. 
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