
uGOrc;amento 

CONSELHO COORDENADOR DA AVALIA<;:AO 

ATA n.Q 3/2019 

(extrato} 

"Aos 7 dias de fevereiro de 2019, pelas 11 horas e 30 minutos, reuniu o Conselho Coordenador 

da Avalia<;ao (CCA} da Dire<;ao-Geral do Or<;amento, estando presentes o Dr. Mario Monteiro, 

Diretor-Geral (Presidente), a Mestre Anabela Vilao, Subdiretora-Geral, a Mestre Patricia Semiao, 

Subdiretora-Geral, o Mestre Luis Viana, Subdiretor-Geral, o Dr. Joao Guedes, Diretor de Servi<;os 

Administrativos (responsavel pelos recursos humanos} e a Dr.ll Isabel Drago (apoio tecnico

jurfdico ao CCA}. 

A reuniao em referenda teve a seguinte ordem de trabalhos: 

( ... ) 

1. ( ... } 

2. ( ... } 

3. Ajustamento do calendario do processo de avaliac;:ao do desempenho para os 

trabalhadores (SIADAP 3), relativo ao bienio 2017 /2018, constante do Anexo I a Ata n.Q 

1/CCA/2019. 

4. Retifica<;ao da formula da avaliac;:ao par pondera<;ao curricular e inclusao do subtitulo em 

falta, constantes no Anexo Ill a Ata n.Q 1/CCA/2019. 

Os membros do CCA entenderam proceder ao ajustamento do calendario do processo de 

avaliac;:ao do desempenho para os trabalhadores (SIADAP 3) constante do Anexo I a Ata n.2 

1/CCA/2019, atentos os prazos de interven<;ao da Comissao Paritaria e em cumprimento da lei. 

Considerando o exposto, foi aprovado por unanimidade o Anexo I a presente ata com o 

calendario do processo de avaliac;:ao de desempenho para os trabalhadores (SIADAP 3), relativo 

ao bienio 2017 /2018, com os ajustamentos necessarios. 

No que respeita ao ponto 4 da ordem de trabalhos, foram detetados dois lapsos nos criterios da 

avalia<;ao por pondera<;ao curricular constantes do Anexo Ill a Ata n.Q 1/CCA/2019: i) duplicac;:ao 

do calculo em valores percentuais nas formulas das avaliai;:5es; ii) omissao do 2.2 subtftulo no 

quadro relativo ao exercicio de cargos dirigentes, na pa rte respeitante aos cargos ou fun<;oes de 

relevante interesse social. 
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uG rc;amento 

Considerando que se tratam de meros lapsos, cuja retificac;:ao nao altera o conteudo dos criterios 

divulgados juntas dos trabalhadores, foi aprovado, par unanimidade, o Anexo II a presente ata, 

em retificac;:ao ao Anexo Ill a Ata n.Q 1/CCA/2019. 

Mais foi deliberado que OS Anexos a presente ata serao publicitados no site da internet e da 

intranet da DGO, e que o calendario sera afixado em locais visfveis nas instalac;oes da DGO: 

( ... )" 

- Anexo I - calendario do processo de avaliac;:~fo do desempenho para os trabalhadores 

(SIADAP 3 ), relativo ao bienio 2017 /2018, ajustado dentro dos prazos previstos na lei. 

- Anexo II - aprovac;ao dos criterios de avaliac;ao por ponderac;ao curricular para o bienio 

de 2017 /2018, com retificac;:ao das formulas e inclusao do subtitulo em falta. 

A secretaria do CCA 

(Isabel Drago) 
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ANEXO I a Ata n,Q 3/CCA/2019 

SIADAP Ill - Calendariza~ao do processo de avalia~ao do desempenho 

bienio 2017-2018 

Tramita~ao Data I limite Observa~oes 

Reuniao do CCA para aprovac;:ao de 

instruc;:oes 
10jan 

Autoavaliac;:ao pelos avaliados e envio aos 
Ate 15 jan Aviso da DSAd via e-mail 

ava liadores 

Atribuic;:ao da avaliac;:ao pelos avaliadores em 

respeito pelas quotas legais. Nesta fase deve ser ja 

Ate 28 jan 
apresentada fundamenta<;:ao 

Envio ao Diretor da DSAd, das propostas de para as propostas de 

avaliac;:ao para elaborac;:ao de ma pas relevante (ver Anexo II) 

estatfsticos 

Reunioes do CCA para conhecirnento das 

avaliac;:oes atribufdas e harmonizac;ao. 

Analise e fixac;:ao final das quotas dos 4 e 7 de fev 
desempenhos Excelentes (5%) e Relevantes 

(20%) por carreira. 

Eventual audic;:ao dos avaliadores. 

Reunioes entre avaliados e avaliadores: 
Durante o 

Ver Anexo IV quanta a 

- Conhecimento das avaliac;:oes atribufdas 
mes de fev 

objetivos, qua Iida de e 

- Fixac;:ao dos objetivos e das competencias competencias 

comportamentais para 2019-2020 

Envio ao Diretor da DSAd, das propostas de 
Na sequencia 

avaliac;:ao de desempenho relevante e 
das reunioes 

inadequado e eventuais requerimentos 
de avaliac;:ao 

para atr·i bu ic;:ao de desempenho de 

excelente 

Requerimento para apreciac;:ao da Comissao Ate ao 10 dia util ap6s a data de conhecimento 

Paritaria da proposta de avaliac;:ao (quando da proposta de avaliac;:ao/ou da respetiva 

solicitada elos trabalhadores) validac;:ao 

Ate <:10 10 dia 

Apreciac;:ao das avaliac;:oes pela Comissao (Jtil ap6s a Processo a desenvolver no 

Paritaria entrada do ambito da Cornissao Paritaria 

requerimento 

Reuniao CCA para validac;:ao das avaliac;:oes Na sequencia 

dos desempenhos relevantes e das reunioes 

inadequados e reconhecimento dos de avaliac;:ao 
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iJGOn;amento 

desempenhos de excelente com possivel 

audic;:ao dos avaliadores) 

Requerimento para apreciac;:ao da Comissao 
Ate ao 10 dia util ap6s a data de conhecimento 

Paritaria da proposta de avaliac;:ao (quando 
da proposta de avaliat;:ao/ou da respetiva 

solicitada elos trabalhadores ap6s 
validat;:ao 

validac;:ao/nao validac;:ao pelo CCA) 

Ate ao 10 dia 
Apreciac;:ao das avaliac;:oes pela Comissao util ap6s a Processo a desenvolver no 

Paritaria entrada do ambito da Comissao Paritaria 
requerimento 

Homologac;:ao das avaliac;:oes 
Ate 30 abril, 

em regra 

Notificac;:ao das avaliac;:oes aos avaliados 5 dias C1teis ap6s a homologat;:ao 

Eventuais reclamac;:oes 
I nterpostas ate 5 dias ute'1s ap6s conhec'lmento 
da homologat;:ao 

Eventuais recursos hierarquicos e/ou 3 meses ap6s o conhecimento (artigo 73.Q do 
jurisdicionais da homologac;:ao ou da decisao SIADAP, n.Q 2 do artigo 193.Q do CPA, al. b) do n.Q 

sabre a reclamac;:ao 2 do artigo 58.Q do CPTA) 

No final do 
Publicitac;:ao dos resultados vocesso A elaborar pela DSAd 

avaliativo 

Envio a SGMF do relat6rio sintese relativo No final do A elaborar pela DSAd 

ao SIADAP 3 
processo 
avaliativo 
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iJGOr~amentc 

ANEXO II a Ata n.Q 3/CCA/2019 

Criterios de avalia~ao por pondera~ao curricular para as carreiras tecnica superior e especialista 

de informatica. 

Atento o disposto no artigo 43.2 da Lei n.2 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redai;:ao atual e no 

Despacho Normativo n.2 4-A/2010, de 4 de fevereiro, na avaliai;:ao do desempenho dos 

trabalhadores integrados nas carreiras tecnica superior e especialista de informatica por 

Ponderai;:ao Curricular (PC), relativa ao bienio 2017 /2018, serao considerados os seguintes 

elementos: 

a) As habilitai;:oes academicas e profissionais (HA); 

b) A experiencia profissional {EP); 

c} A valorizai;:ao curricular (VC); 

d} O exercfcio de cargos dirigentes ou outros cargos ou funi;:6es de reconhecido interesse publico 

ou relevante interesse social (ECO}. 

Cada um dos elementos da Ponderac,:ao Curricular supra mencionados e avaliado com uma 

pontuai;:ao de 1, 3 ou 5, sendo que a avaliai;:ao final resulta da media ponderada das pontuai;:6es 

atribufdas a cada um dos elementos de acordo com a seguinte formula: 

PC= (HA x 0,10) + (EP x 0,55) + (VC .x 0,20} +(ECO x 0,15) 

Quando deva ser atribuida a pontuai;:ao 1 ao ECD a formula utilizada devera ser: 

PC= (HA x 0,10) + (EP x 0,60) + (VC x 0,20) + (ECD x 0,10) 

A expressao da avaliac,:ao final respeita a escala qualitativa e quantitativa prevista na Lei n.2 66-

B/2007, de 28 de dezembro, na redai;:ao atual, sendo expressa da seguinte forma: 

- de 1 a 1,999 pontos .................................... Desempenho inadequado 

- de 2 a 3,999 pontos .................................... Desempenho adequado 

- de 4 a 5 pontos .......................................... Desempenho relevante 
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1. Habilita~oes academicas e Profissionais (HA): 

Na valora<;ao dos elementos «habilitac;:oes academicas» e ou «habilitac;:oes profissionais» sao 

consideradas as habilitar;:oes legalmente exigfveis a data da integra<;ao do trabalhador na respetiva 

carreira. 

De grau igual OU equivalente as exigfveis a data da integra<;ao do 

trabalhador na respetiva carreira 

De grau inferior as exigfveis a data da integrar;:ao do trabalhador na 

respetiva carreira 

2. Experiencia Profissional 

5 

3 

Na «experiencia profissional» sera ponderado 0 desempenho de fun<;:oes OU atividades nos l'.iltimos 

5 anos, incluindo as desenvolvidas no exercicio de cargos dirigentes ou de reconhecido interesse 

publico ou social e, bem assim, a participar;:ao em ar;:oes ou projetos de relevante interesse, sendo 

para este efeito considerados todos aqueles que envolvam a designar;:ao e participar;:ao em grupos 

de trabalho, estudos ou projetos, bem coma a atividade de formador, a realizar;:ao de conferencias, 

palestras e outras atividades de identica natureza. 
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G\Jr~amento 

Por perfodo de 3 anos, exercfcio efetivo de cargos dirigentes nos termos do 

artigo 4.Q da Lei 66-8/2007, de 28 de dezernbro, na redac;:ao atual, ou outros 

cargos ou func;oes de interesse social nos termos dos artigos 7.Q e 8.Q do 

Despacho Normativo 4-A/2010, de 4 de fevereiro ou por perfodo de 5 anos, 

exercicio efetivo de func;oes correspondentes a de tecnico superior ou 

especialista de informatica 

Por cada participac;:ao ern grupo de trabalho 

Coordenac;:ao de grupos de trabalho 

Elaborac;:ao de estudos e/ou trabalhos 

Elaborac;:ao de estudos e/ou trabalhos publicados 

Monitorizac;ao de ac;:oes de formac;:ao 

Membro de juris de concurso de pessoal ou de aquisic;:ao de bens e servic;:os 

(com efetividade de func;:oes) 

Representac;:ao de servic;:os a nfvel interdepartamental ou superior 

Outras func;6es de especial relevancia fundamentadamente reconhecida 

pelo avaliador 

A pontuac;:ao final deste criteria e feita da seguinte forma: 

- De 0 ate 1 valores, inclusive= 1 ponto 

- De 1 ate 4 valores, inclusive= 3 pontos 

- Mais de 4 valores = 5 pontos 

3. Valoriza!;50 Curricular 

3 valores 

0,5 valores 

1 valor 

0,5 valores 

1 valor 

0,2 valores 

0,5 valores 

1,5 valores 

0,5 valores 

Na valorizac;:ao curricular e considerada a participac;:ao em ac;:oes de formac;:ao, estagios, congressos, 

seminarios ou oficinas de trabalho realizadas nos ultimas 5 a nos, nelas se incluindo as frequentadas 

no exercicio dos cargos, func;:oes ou atividades dirigentes ou de reconhecido interesse publico ou 

social. 

56 serao consideradas as participac;:oes comprovadas de modo inequfvoco, com a indicac;ao 

expressa da respetiva durac;ao em horas. 

8de19 



rc;amentG 

No caso de o comprovativo nao referir a durac,:ao em horas, considerar-se-a 7 horas por cada dia, 5 

dias por semana e 20 dias por mes. 

v.a1 ()f}.~~·~;~~;q;ti·fr1:f U,'~.~;.;',~. 
Habilitac,:ao academica de grau superior ao exigido a data de integrac,:ao do 

trabalhador na carreira 

OU 

Nos ultimas 5 a nos frequentou ac,:oes de formac,:ao profissional inerentes as 
func,:6es exercidas, nos termos do n.Q 1, do artigo 6.Q, do Despacho 5 

Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro, com a durac,:ao igual ou superior 

a 180 horas 

OU 

Cursos de p6s-graduat;:ao ou de especializai;:ao 

Nos ultimas 5 a nos frequentou ac,:6es de formac,:ao profissional inerentes as 

func,:6es exercidas, nos termos do n.Q 1, do artigo 6.Q, do Despacho 

Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro, com a durac,:ao igual ou superior 

a 90 horas mas inferior a 180 horas. 

Nos ultimas 5 a nos frequentou at;:6es de formac,:ao profissional inerentes as 

func,:oes exercidas, nos termos do n.Q 1, do artigo 6.Q, do Despacho 

Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro, com a durac,:ao inferior a 90 

horas. 

3 

1 

4. Exercicio de cargos dirigentes ou outros cargos ou fun!;oes de reconhecido interesse 

publico ou relevante interesse social {ECD) 

Sera considerado o exercfcio de cargos ou func,:oes de relevante interesse publico e ou de relevante 

interesse social, exercidos nos ultimas 5 anos, nos termos dos artigos 7.Q e 8.Q do Despacho 

Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro. 
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Exercicio efetivo, por perfodo igual ou superior a 3 anos, de cargos ou 

func;:oes: 

a) Titular de 6rgao de soberania; 

b) Titular de outros cargos politicos; 

c) Cargos dirigentes de nfvel superior; 

d) Cargos ou furn;oes em gabinetes de apoio aos membros do Governo ou 

equiparados; 

e) Cargos ou fun<;:6es em gabinetes de apoio aos titulares dos demais 6rgaos 

de soberania; 

f) Cargos ou func;:oes em gabinetes de apoio dos 6rgaos de governo pr6prio 

das Regioes Aut6nomas dos Ac;:ores e da Madeira; 

g) Outros cargos ou fun<;:oes cujo relevante interesse publico seja 5 

reconhecido no respetivo instrumento de designa<;:ao ou de vinculac;:ao. 

OU 

Exercicio efetivo, por perfodo igual ou superior a 3 anos, de cargos ou 

func;:oes de relevante interesse social: 

a) Cargos ou func;:6es em organizac;:oes representativas dos trabalhadores 

que exercem func;:oes publicas, designadamente a atividade de dirigente 

sindical; 

b) Cargos ou func;:oes em associac;:oes publicas ou instituic;:6es particulares 

de solidariedade social; 

c) Outros cargos ou func;:oes cujo relevante interesse social seja reconhecido 

no respetivo instrumento de designac;:ao ou vinculac;:ao. 

Exercicio efetivo de cargos ou func;:oes: 

Elencadas no ponto anterior por periodo inferior a 3 anos ou, 

Dirigente intermedio ou equiparado. 

Nao cumpre nenhum dos requisitos anteriores 

3 

1 
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Criterios de avalia~ao por pondera~ao curricular para as carreiras de assistente tecnico e de 

tecnico de informatica. 

Atento o disposto no artigo 43.Q da Lei n.Q 66-8/2007, de 28 de dezembro, na reda<;ao atual e no 

Despacho Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro, na avalia<;:ao do desempenho dos 

trabalhadores integrados nas carreiras assistente tecnico e de tecnico de informatica por 

Pondera<;ao Curricular (PC}, relativa ao bienio 2017 /2018, serao considerados os seguintes 

elementos: 

a) As habilitac;:oes academicas e profissionais (HA); 

b) A experiencia profissional (EP); 

c) A valoriza<;ao curricular (VC); 

d) 0 exercicio de cargos de chefia ou de coordenac;:ao ou outros cargos ou fun<;:oes de reconhecido 

interesse publico ou relevante interesse social (ECO). 

Cada um dos elementos da Ponderac;:ao Curricular supra mencionados e avaliado com uma 

pontuac;:ao de 1, 3 ou 5, sendo que a avalia<;:ao final resulta da media ponderada das pontuac;:oes 

atribufdas a cada um dos elementos de acordo com a seguinte formula: 

PC= (HA x 0,10) + (EP x 0,55) + (VC x 0,20) +(ECO x 0,15) 

Quando deva ser atribuida pontuac;:ao 1 ao ECO a formula utilizada devera ser: 

PC= (HA x 0,10) + (EP x 0,60) + {VC x 0,20) + (ECO x 0,10) 

A expressao da avaliac;:ao final respeita a escala qualitativa e quantitativa prevista na Lei n.Q 66-

B/2007, de 28 de dezembro, na redac;:ao atual, sendo expressa da seguinte forma: 

- de 1 a 1,999 pontos .................................... Desempenho inadequado 

- de 2 a 3,999 pontos .................................... Desempenho adequado 

- de 4 a 5 pontos .......................................... Desempenho relevante 
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1. Habilita(;oes academicas e Profissionais (HA): 

Na valorac;:ao dos elementos «habilitar;:oes academicas» e ou «habilitai;:oes profissionais» sao 

consideradas as habilitai;:oes legalmente exigiveis a data da integrac;:ao do trabalhador na respetiva 

carreira. 

HalJilifa~~~~; 

De grau igual OU equivalente as exigiveis a data da integra<;:ao do 

trabalhador na respetiva carreira 

De grau inferior as exigfveis a data da integrai;:ao do trabalhador na 

respetiva carreira 

2. Experiencia Profissional 

5 

3 

Na «experiencia profissional» sera ponderado 0 desempenho de fun<;:oes OU atividades nos ultirnos 

5 anos, incluindo as desenvolvidas no exercfcio de funi;:oes de chefia ou de coordenac;:ao, ou de 

reconhecido interesse publico ou social e, bem assim, a participai;:ao em a<;:oes ou projetos de 

relevante interesse, sendo para este efeito considerados todos aqueles que envolvam a designac;:ao 

e participai;:ao em grupos de trabalho, estudos ou projetos, bem como a atividade de formador, a 

realizac;:ao de conferencias, palestras e outras atividades de identica natureza. 
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Por perfodo de 3 a nos, exercfcio efetivo de func;:oes de chefia ou de coordenac;:ao 

nos termos do artigo 4.Q da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redac;:ao atual, 

ou cargos ou func;:oes de interesse social nos termos dos artigos 7.Q e 8.Q do 

Despacho Normativo 4-A/2010, de 4 de fevereiro, ou 

por perfodo de 5 anos, exercicio efetivo de func;:oes correspondentes as de 3 valores 

assistente tecnico e de tecnico de informatica, ou 

Por perfodo de 3 anos, exercicio de fun<;:oes nos secretariados de apoio e outras 

de natureza operacional aos Gabinetes a que se referem as alf neas d}, e), e f} do 

artigo 7.Q, do Despacho Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro 

Por cada participac;:ao em grupo de trabalho 

Elaborac;:ao de estudos e/ou trabalhos 

Monitorizac;:ao de ac;:oes de formac;:ao 

Membro de juris de concurso de pessoal ou de aquisic;:ao de bens e servic;:os (com 

efetividade de func;:oes) 

0,5 valores 

0,5 valores 

0,2 valor 

0,5 valores 

Outras func;:oes de especial relevancia fundamentadamente reconhecida pelo I 
0,5 valores . 

avaliador 

A pontuac;:ao final deste criterio e feita da seguinte forma: 

- De O ate 1 valores, inclusive = 1 ponto 

- De 1 ate 4 valores, inclusive = 3 pontos 

- Mais de 4 valores = 5 pontos 

3. Valoriza~ao Curricular 

Na valorizac;:ao curricular e considerada a participac;:ao em ac;:oes de formac;:ao, estagios, congressos, 

seminarios ou oficinas de trabalho realizadas nos ultimas 5 a nos, nelas se incluindo as frequentadas 

no exercicio de func;:oes de coordenac;:ao ou de chefia ou outros cargos ou func;:oes de reconhecido 

interesse publico ou social. 

56 serao consideradas as participac;:oes comprovcidas de modo inequivoco, com a indicac;:ao 

expressa da respetiva durac;:ao em horas. 
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No caso de o comprovativo nao referir a durac,:ao em horas, considerar-se-a 7 horas par cada dia, s 

dias par semana e 20 dias par mes. 

v~fo~t3~~:~~r · · 
Habilitac,:ao academica de grau superior ao exigido a data de integrac;:ao do 

tra ba lhador na carreira 

OU 

Cursos de especializac;:ao obteve certificac;:ao ou qualificac;:ao profissional 

adequadas as func,:6es exercidas 

OU 

Nos ultimas 5 anos frequentou ac,:6es de formac;:ao profissional inerentes 

as func,:oes exercidas, nos termos do n.Q 1, do artigo 6.Q, do Despacho 

Normative n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro, com a durac,:ao igual ou superior 

a 120 horas. 

Nos ultimas 5 anos frequentou ac;:oes de formac;ao profissional inerentes 

as func;5es exercidas, nos termos do n.Q 1, do artigo 6.Q, do Despacho 

Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro, com a dura<;ao igual ou superior 

a 60 horas mas inferior a 120 horas. 

Nos ultimas 5 anos frequentou ac;:oes de formac,:ao profissional inerentes 

as func;:oes exercidas, nos termos do n.Q 1, do artigo 6.Q, do Despacho 

Nonnativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro, com a durac,:ao inferior a 60 

horas. 

5 

3 

1 

4. Exerdcio de cargos de chefia ou de coordenai;ao ou funi;oes de reconhecido interesse 

publico ou relevante interesse social (ECD) 

Sera considerado o exercfcio de cargos ou fun<;:oes de relevante interesse publico e ou de relevante 

interesse social, exercidos nos ultimas 5 a nos, nos termos dos artigos 7 ,Q e 8.Q do Despacho 

Normativo n.'::.> 4-A/2010, de 4 de fevereiro. 
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·1:~.ekcreiot 

Exercicio efetivo de func;:oes de chefia e ou coordenac;:ao nos termos do 

artigo 3.2, n.Q 2, do Despacho Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de Fevereiro, 

par um perfodo superior a 3 a nos. 

Exercicio efetivo de func;:oes de chefia e ou coordenac;:ao par um periodo 

inferior a 3 anos. 

Nao cumpre nenhum dos requisitos anteriores 

5 

3 

1 
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Criterios de avalia~ao por pondera~ao curricular para a carreira de assistente operacional 

Atento o disposto no artigo 43.2 da Lei n.2 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redac;:ao atual e no 

Despacho Normativo n.2 4-A/2010, de 4 de fevereiro, na avaliac;:ao do desempenho dos 

trabalhadores integrados na carreira de assistente operacional par Ponderac;:ao Curricular (PC), 

relativa ao bienio 2017 /2018, serao considerados os seguintes elementos: 

a) As habilitac;:oes academicas e profissionais (HA); 

b) A experiencia profissional (EP); 

c) A valorizac;:ao curricular (VC); 

d) 0 exercicio de cargos de chefia ou de coordenac;:ao ou outros cargos ou func;:oes de 

reconhecido interesse publico ou relevante interesse social (ECD). 

Cada um dos elementos da Ponderac;:ao Curricular supra mencionados e avaliado com uma 

pontuac;:ao de 1, 3 ou 5, sendo que a avaliac;:ao final resulta da media ponderada das pontuac;:oes 

atribuf das a cad a um dos elementos de acordo com a seguinte formula: 

PC= (HA>< 0,10) + (EP x 0,55) + (VC >< 0,20} + (ECD x 0,15) 

Quando deva ser atribuida pontuac;:ao 1 ao ECD a formula utilizada devera ser: 

PC= (HA x 0,10) + (EP >< 0,60) + (VC x 0,20) + (ECD >< 0,10) 

A expressao da avaliac;:ao final respeita a escala qualitativa e quantitativa prevista na Lei n.2 66-

8/2007, de 28 de dezembro, na redac;:ao atual, sendo expressa da seguinte forma: 

- de 1 a 1,999 pontos .................................... Desempenho inadequado 

- de 2 a 3,999 pontos .................................... Desempenho adequado 

- de 4 a 5 pontos .......................................... Desempenho relevante 
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1. Habilita~oes academicas (HA): 

Na valora<;:ao dos elernentos «habilita<;:6es acadernicas» e ou «habilita<;:6es profissionais» sao 

consideradas as habilitac;:6es legalrnente exigfveis a data da integrac;:ao do trabalhador na respetiva 

carreira. 

H~hll;ita~g~~,;~~atle' ······ · 

De grau igual OU equivalente as exigfveis a data da integrac,::ao do 

trabalhador na respetiva carreira 

De grau inferior as exigfveis a data da integrac;:ao do trabalhador na 

respetiva carreira 

2. Experiencia Profissional 

5 

3 

Na «experiencia profissional» sera ponderado o desempenho de func,::oes OU atividades nos ultirnos 

5 a nos, incluindo as desenvolvidas no exercfcio de func;:6es de coordenac;:ao ou de chefia e ou outros 

cargos de reconhecido interesse publico ou social e, bem assim, a participac;:ao em ac;:6es ou projetos 

de relevante interesse. 

Por perfodo de 3 anos, exercfcio efetivo de func;:oes de chefia ou de coordenac;:ao 

nos termos do artigo 4.9 da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redac;:ao atual, 

ou cargos ou func;:oes de interesse social nos termos dos artigos 3.9, n.9 2, 7.9 e 

8.9 do Despacho Normativo 4-A/2010, de 4 de fevereiro, ou 

por perfodo de 5 anos, exercfcio efetivo de func;:oes correspondentes as de 5 

assistente operacional, ou 

Por perfodo de 3 a nos, exercfcio de func;:6es nos secretariados de apoio e outras 

de natureza operacional aos Gabinetes a que se referem as alineas d), e), e f) do 

artigo 7.9, do Despacho Normativo n.9 4-A/2010, de 4 de fevereiro 
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Por perfodo inferior a 3 anos, mas superior a 1 ano, exerdcio efetivo de func;oes 

de chefia ou de coordenac;ao nos termos do artigo 4.Q da Lei 66-B/2007, de 28 

de dezembro, na redac;ao atual, ou cargos ou func;6es de interesse social nos 

termos dos artigos 3.Q, n.Q 2, 7.Q e 8.Q do Despacho Normativo 4-A/2010, de 4 de 

fevereiro, ou 

por periodo inferior a 5 anos, exercfcio efetivo de fun<;:oes correspondentes as 
3 

de assistente operacional, ou 

Por perfodo inferior a 3 a nos, exercicio de func;oes nos secretariados de apoio e 

outras de natureza operacional aos Gabinetes a que se referem as alfneas d), e), 

e f) do artigo 7.Q, do Despacho Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro. 

Apenas exercicio efetivo de func;oes correspondentes as carreiras de assistente 

operacional. 
1 

3. Valoriza~ao Curricular 

Na valorizac;ao curricular e considerada a participac;~fo em ac;oes de forma<;:ao, estagios, congressos, 

seminarios ou oficinas de trabalho realizadas nos ultimos 5 a nos, nelas se incluindo as frequentadas 

no exercicio de func;oes de coordenac;ao ou de chefia ou outros cargos ou func;oes de reconhecido 

interesse publico ou social. 

56 serao consideradas as participac;oes comprovadas de modo inequivoco, com a indicac;ao 

expressa da respetiva durac;ao em horas. 

No caso de o comprovativo nao referir a durac;ao em horas, considerar-se-a 7 horas par cada dia, 5 

dias par semana e 20 dias par mes. 

Habilitac;ao academica de grau superior ao exigido a data de integrac;ao do 

trabalhador na carreira 

OU 

Cursos de especializa<;:ao obteve certificac;ao ou qualifica<;:ao profissional 

adequadas as furn;:oes exercidas 

OU 

5 
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Orc;amento 

Nos l'.1ltimos 5 a nos frequentou ar;:oes de formar;:ao profissional inerentes as 

func;:oes exercidas, nos termos do n.2 1, do artigo 6.2, do Despacho 

Normativo n.2 4-A/2010, de 4 de fevereiro, com a durar;:ao igual ou superior 

a 60 horas. 

Nos ultimas 5 a nos frequentou ac;:oes de forrnac;:ao profissional inerentes as 

funr;oes exercidas, nos termos do n.Q 1, do artigo 6.2, do Despacho 
3 

Norrnativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro, com a durac;:ao igual ou superior 

a 30 horas mas inferior a 60 horas. 

Nos ultimas 5 a nos frequentou ar;:oes de formar;:ao profissional inerentes as 

func;:oes exercidas, nos termos do n.Q 1, do artigo 6.Q, do Despacho 
1 

Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro, com a durac;ao inferior a 30 

horas. 

4. Exerdcio de cargos de chefia ou de coordenac;ao ou outros cargos ou func;oes de 

reconhecido interesse publico ou relevante interesse social 

Sera considerado o exerdcio de cargos ou funr;:5es de relevante interesse publico e ou de relevante 

interesse social, exercidos nos ultimas 5 a nos, nos termos dos artigos 7 .Q e 8.Q do Despacho 

Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro. 

Exercfcio efetivo de funr;:oes de chefia e ou coordenar;:ao nos termos do 

artigo 3.Q, n.Q 2, do Despacho Normativo n.Q 4-A/2010, de 4 de fevereiro, 5 

par um periodo superior a 3 a nos. 

Exercicio efetivo de funr;:oes de chefia e ou coordenar;:ao par um periodo 
3 

inferior a 3 a nos. 

Nao cum pre nenhum dos requisitos anteriores l 
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