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No Sistema de Avaliação de Desempenho - SISAD

(www.sisad.mg.gov.br), a implementação do login, via Sistema de

Segurança Corporativo – SSC, será feita em duas etapas:

• Primeiramente, será alterada a forma de login somente para o

“Acesso do Servidor”.

• E, em um segundo momento, será alterado, também, o formato

de login para o “Acesso ao SISAD”.

http://www.sisad.mg.gov.br/


Agora a forma de login para “Acesso do Servidor” será feita via SSC.

Os servidores, ao clicarem

no link “Acesso do

Servidor”, farão o login no

sistema nesse formato

Sendo o login o seu CPF e a

senha a mesma utilizada

nos outros sistemas que

utilizam o SSC, como o SEI,

por exemplo.



No primeiro acesso utilizando o SSC, o SISAD pode apresentar uma tela de

permissão de utilização de algumas informações pessoas, sendo elas: nome,

endereço de e-mail, telefone e CPF. Clique em “Autorizar” e pronto!



Por enquanto, a forma de login para “Acesso ao SISAD” permanece

inalterada.

Utilizam o sistema, via “Acesso ao

SISAD”:

Os servidores que atuam nas

áreas de Recursos Humanos, para

realizarem a gestão dos processos

de Avaliação de Desempenho

dos servidores de seus

órgãos/entidades.

E as chefias e membros de

comissão para realizarem os

lançamentos dos documentos da

Gestão do Desempenho dos

servidores sob sua

responsabilidade.

A liberação desses acessos

continua, por enquanto, sendo

feita pelos Administradores de

Segurança, via ADSEG.

Para esse acesso,

continue utilizando o

mesmo login e

senha como de
costume.



Assim que a migração do “Acesso ao SISAD” também estiver disponível via

SSC, enviaremos novas orientações.



Nas situações em que os servidores ainda não possuam cadastro no SSC e,

com isso, não consigam realizar o login no Portal do Servidor ou no “Acesso

do Servidor” do SISAD, os servidores deverão acionar os Administradores de

Segurança do Portal do Servidor, que se encontram no âmbito das USRH dos

respectivos órgãos ou entidades de exercício.
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