
Prezados(as), 

 
 Foi dado início , desde 24/04/2017, à Avaliação de Desempenho 2017, 
referente ao Ano-base 2016.  
 Avaliaremos o desempenho de cada empregado durante o período de 1º 
de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
 A seguir, o cronograma de todo o processo de avaliação: 

 
 CRONOGRAMA - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2017 

PERÍODO ATIVIDADE 

24/04 a 29/05/2017 

(36 dias) 

Período avaliativo – os empregados e superiores 
hierárquicos deverão preencher o formulário da 
Avaliação de Desempenho 2017 pelo site da 
CONAB. 

05/06/2017 
Resultado preliminar da Avaliação de 
Desempenho. 

06 a 11/06/2017 (6 
dias) 

Período para recursos do resultado da avaliação 
preliminar. 

12 a 23/06/2017 

(12 dias) 
Período para resposta dos recursos. 

27/06/2017 
Resultado Final da Avaliação de Desempenho 
2017. 

 
 Pedimos a colaboração de todos para a leitura atenta dos documentos 
disponíveis no site da CONAB - http://www.conab.gov.br/, relacionados a 
seguir,  que são norteadores do processo avaliativo.  
 

Descrição Arquivo 

01- VOTO DIGEP nº 0004/2017 - Aprovação da Política de Gestão do 
Desempenho 

Arquivo 
(.pdf)  

02 - Política de Gestão do Desempenho 2017 
Arquivo 
(.pdf)  

03 - Cronograma Avaliação de Desempenho 2017 
Arquivo 

(.pdf)  

04 - Portaria nº 82/2017 - Comitês Regionais 
Arquivo 
(.pdf)  

05 - Contatos Comitês Regionais 
Arquivo 
(.pdf)  

06 - Folder Digital - Avaliação de Desempenho 2017 
Arquivo 

(.pdf)  

 
 Cada participante do processo (empregado/avaliador) receberá uma 
mensagem do sistema de avaliação CONAB, com o link e informações 
pertinentes.  
Vale lembrar que esta avaliação deverá ser feita através do site da CONAB. 

 O acesso é feito nesta sequência: 

http://www.conab.gov.br/
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_03_23_17_19_10_voto_digep_no_004-2017.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_03_23_17_19_10_voto_digep_no_004-2017.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_03_23_17_20_02_politica_de_gestao_do_desempenho_conab_2017_aprovada_conforme_voto.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_03_23_17_20_02_politica_de_gestao_do_desempenho_conab_2017_aprovada_conforme_voto.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_03_23_17_21_08_cronograma_ad_2017.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_03_23_17_21_08_cronograma_ad_2017.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_03_27_11_56_07_portaria_82_comite_de_avaliacao_de_desempenho_2017.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_03_27_11_56_07_portaria_82_comite_de_avaliacao_de_desempenho_2017.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_04_03_15_08_15_contatos_comites_regionais.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_04_03_15_08_15_contatos_comites_regionais.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_04_03_15_03_16_folder_digital_avaliacao_de_desempenho_2017.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_04_03_15_03_16_folder_digital_avaliacao_de_desempenho_2017.pdf


(a) http://www.conab.gov.br - (b) Conab Corporativa - (c) Gestão do 

desempenho (d) -  Avaliação de Desempenho - 2017 - (e)  Tela de acesso ao 

Sistema. 
 
O login será o n.° do CPF do empregado/avaliador, e a senha utilizada na 
avaliação anterior (em 2016). 

   

Usuário: 
 (informe seu CPF) 

Senha: 
 (informe sua senha com 06 dígitos) 

  "Gerar nova senha ou usuário bloqueado" 

 
Login 

  
Cancelar 

 

 
 Ocorrendo algum problema de bloqueio/acesso ao sistema, ou não se 
recordando da senha da avaliação anterior, tecle na frase " "Gerar nova senha 
ou usuário bloqueado". 
 Na tela seguinte, insira novamente o número do seu CPF.  
Após confirmação, será encaminhada uma mensagem com uma nova senha 
(atual) para o seu e-mail cadastrado no sistema. 
De posse dela, reinicie o processo. 
 No caso de dúvidas procurar apoio e esclarecimentos com o pessoal do 
Comitê Regional de Avaliação da Sureg-PE, formado pelos seguintes 
empregados: 

 José Carlos Ferreira –  fone: (81) 3453-1722 -

  jose.c.ferreira@conab.gov.br 

  Paula Larissa Brasileiro de Morais – fone:(81) 3271-

3444 - larissa.morais@conab.gov.br 

 Dagmauro Pinho Jr. -fone:(81) 3271-3444 -

 dagmauro.pinho@conab.gov.br 

 
Atenciosamente, 
 

André Guimarães Carneiro 

DAD/CDP/SUGEP 
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