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Prezado(a) Cliente, seja muito bem-vindo(a)!

Você está recebendo este manual com o objetivo de ajudá-lo(a) na utilização da ferramenta
de Avaliação de Desempenho TJMT para realizar a atualização de dados cadastrais.

É muito importante que você leia todo este material e siga as orientações descritas.

Lembre-se de que todo este material foi desenvolvido depois de muita análise e critério,
sendo a soma da troca de experiências entre Gestores e Diretores.

Neste material você terá uma visão geral dos passos que devem ser executados para
atualização de seus dados cadastrais.
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ATUALIZAR DADOS

Ao acessar o sistema, na aba de 
navegação, clique em “Servidores”

Para atualizar seus dados, na tela 
inicial clique no destaque “clique aqui”
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Nesta tela é possível 
editar seus dados 
cadastrais, os únicos 
dados que não podem 
ser alterados são: Mês 
de Entrada  em Exercício 
e Papel de Trabalho.

*Somente seu superior 
pode alterar o seu 
“Papel de Trabalho”

EDITAR PERFIL
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Para editar sua foto 
de perfil, clique no 
botão “Browse”, 
selecione a imagem 
que deseja, clique em 
abrir, depois clique no 
botão “Salvar Foto” 

EDITAR PERFIL

Após preencher todos os dados 
de seu cadastro, clique no 
botão “Salvar” para guardar 
todas as informações
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ATUALIZAR DADOS DE SEUS SUBORDINADOS

Ao acessar o sistema, na aba de 
navegação, clique em “Servidores”
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Nesta tela, serão exibidos superior, pares e subordinados.

ATUALIZAR DADOS

Você pode verificar que  
acima de cada usuário existe 
um ícone, são duas opções:

Editar Perfil: opção esta 
disponível apenas em 
seus subordinados

Visualizar Perfil: opção 
está disponível em 
todos os servidores
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Clicando em 
visualizar perfil, é 
possível visualizar 
todos os dados

VISUALIZAR PERFIL

Neste quadro, é 
possível visualizar 
o histórico
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Nesta tela é possível 
editar seus dados 
cadastrais, os únicos 
dados que não podem 
ser alterados são: Mês 
de Entrada  em Exercício 
e Papel de Trabalho.

*Somente seu superior 
pode alterar o seu 
“Papel de Trabalho”

EDITAR PERFIL



Atualizar Cadastro

MANUAL DO SISTEMA


