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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

Orientações Gerais 

 

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

Todos(as) os(as) servidores(as) Técnico-Administrativos em Educação ativos do quadro próprio da 

UFPR, ingressos até 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao da realização da avaliação, 

detentores ou não de cargo de chefia, devem acessar o SIGA para confirmar seus dados e responder aos 

módulos avaliativos. 

1. Confirmação dos dados 

a – Acessar o SIGA (https://www.prppg.ufpr.br/siga/). 

b – Inserir CPF e senha. 

c – Clicar no botão Entrar. 

d – Clicar no botão Acessar no perfil Portal do Servidor. 

e – Clicar no botão Confirmar dados - caso tenha 2 (dois) vínculos como técnico confirmar os 

dados em ambas as matrículas. 

f – Conferir os ícones de informações e alterar/inserir o que for necessário (para passar de um 

ícone ao outro clicar em Próximo ou em Voltar). 

g – Clicar em Finalizar. 

2. Respondendo aos Módulos Avaliativos 

a – Acessar o SIGA (https://www.prppg.ufpr.br/siga/). 

b – Inserir CPF e senha. 
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c – Clicar no botão Entrar. 

d – Clicar no botão Acessar no perfil Portal do Servidor. 

e – Clicar no botão Responder. 

f – Clicar em cada módulo e responder as questões. 

g – Indicar a ação de desenvolvimento para a chefia imediata ou para subordinado(a), confor-

me o caso. 

h – Clicar no botão Salvar respostas em cada um dos módulos. 

i – Conferir se todos os módulos possuem o status Respondido. 

J – Clicar em Sair. 

3. Caso ainda não possua usuário cadastrado no SIGA 

a – Acessar o SIGA (https://www.prppg.ufpr.br/siga/). 

b – Clicar em Esqueceu/Não sabe seu Login ou Senha? 

c – Preencher os campos com e-mail e CPF. 

d – Aguardar recebimento de e-mail automático com as orientações. 

CHEFIAS IMEDIATAS 

Servidores(as) docentes do quadro da UFPR, servidores(as) cedidos(as) de outro Órgão para a UFPR, 

chefias EBSERH e chefias das lotações de servidores(as) UFPR em exercício em outro Órgão, desde 

que tenham ficado responsáveis por um ou mais subordinados(as) durante o maior período de tempo 

entre os meses janeiro e dezembro (período avaliativo da Avaliação de Desempenho), devem responder 

aos módulos da avaliação. 
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a – Acessar a mensagem da Avaliação de Desempenho enviada para o e-mail. 

b – Clicar no link disponibilizado na mensagem (este link é único/específico). 

c – Clicar, individualmente, em cada módulo avaliativo disponível. 

d – Responder todas as questões com indicação de ação de desenvolvimento para cada subor-

dinado(a). 

e - Clicar no botão Salvar respostas, em cada um dos módulos avaliativos. 

f - Conferir se todos os módulos avaliativos possuem o status Respondido. 

g - Clicar em Sair. 

Observação: Durante todo o período em que a Avaliação de Desempenho estiver disponível, 

a chefia imediata deve acessar seu e-mail para verificar as mensagens recebidas. O próprio 

SIGA é responsável por encaminhar estes links para que a chefia avalie seu(suas) subordina-

do(as). Porém, este procedimento só ocorre a partir do momento em que cada subordinado(a) 

acessa avaliação e a registra como tal. 

 
 

 
 


