
 

 
 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PESSOAL NÃO DOCENTE – SIADAP (2018/ 2019) 

 
Informação legal 

1. O SIADAP 3 é bienal. Neste caso avaliam-se os anos de 2017 e 2018 (cfr art.º 41.º e alínea c), 

ponto 3, do artigo 10º a Lei nº 66-B/2007). 

2. O pessoal assistente operacional é avaliado pelo parâmetro “competências” (cfr. Art.º 80.º, 

idem). O restante pessoal é avaliado também pelo parâmetro “resultados”. 

3. São avaliados todos os trabalhadores com relação jurídica de emprego público que no biénio 

anterior tenham tido, pelo menos, um ano de serviço efetivo. 

4. Por decisão do CCA, são também avaliados os trabalhadores que detendo, pelo menos, um ano 

de relação jurídica de emprego público, não tenham o correspondente serviço (cfr. Ponto 5, do 

art.º 42.º, idem) 

5. O avaliador pode não ter tido sempre contacto direto com o avaliado no biénio objeto de 

avaliação (decisão do CCA, em observância do disposto no ponto 3, do art.º 42, idem); 

6. A avaliação dos resultados obtidos em cada objetivo é expressa em três níveis: 

a) Objetivo superado – pontuação 5; 

b) Objetivo atingido – pontuação 3; 

c) Objetivo não atingido – pontuação 1. 

7. A pontuação final a atribuir no parâmetro de “Resultados” é a média aritmética das pontuações 

atribuídas em cada objetivo; 

8. A avaliação de cada competência é expressa em três níveis: 

a) Competência demonstrada a um nível elevado – pontuação 5; 

b) Competência demonstrada – pontuação 3; 

c) Competência não demonstrada ou inexistente – pontuação 1. 

9. A avaliação final é resultado da média ponderada das pontuações obtidas nos dois parâmetros de 

avaliação: “resultados (60%) e “competências” (40%) pra os assistentes técnicos e a média 

aritmética obtida nas no parâmetro das “competências” para os assistentes operacionais. 

Expressa-se em menções qualitativas de “desempenho relevante”, correspondendo a uma 

avaliação final de 4 a 5; “desempenho adequado”, correspondendo a uma avaliação positiva de 2 

a 3,999; e “desempenho inadequado”, correspondendo a uma avaliação final de 1 a 1,999. 

10. O reconhecimento da menção de “Excelência” é objeto de apreciação pela CCA e por ação do 

avaliado ou do avaliador. 

11. Os intervenientes no processo de avaliação são: 

a) O avaliador; 

b) O avaliado; 

c) O conselho de coordenação da avaliação; 

d) A comissão paritária; 

e) O dirigente máximo do serviço. 

12. O avaliador, de entre as diversas competências atribuídas, deve avaliar os trabalhadores 

diretamente ou indiretamente subordinados e fundamentar as avaliações de desempenho 

relevante e de desempenho inadequado. 

13. Os avaliadores são: para o pessoal superior e pessoal assistente operacional, a adjunta do diretor, 

Ana Teresa Beja Correia; para o pessoal assistente técnico, a assistente técnica nomeada em 

regime de mobilidade na categoria de coordenadora técnica, Vanda Cristina Lopes. 

14. As percentagens de diferenciação de desempenhos são as seguintes: 

 Pessoal Técnico Superior: 1 

 Pessoal Assistente Técnico: 5 

 Pessoal Assistente Operacional: 17 

 

 

 



 

 

15. O CCA é composto pelos seguintes elementos: António Agnelo Figueiredo, que preside, 

Fernando António Rodrigues Espinha, Ana Teresa Beja Correia, Rosa Maria Garcia, Goreti 

Tavares  e Vanda Cristina Lopes, como vogais. 

16. A comissão paritária é um órgão consultivo para apreciar propostas de avaliação dadas a 

conhecer a trabalhadores avaliados, antes da homologação é composta pelos seguintes 

elementos: Ana Teresa Beja Correia e António Silva, por parte da administração e dois por parte 

dos trabalhadores que são: Isabel Maria Lopes e Maria das Dores Costa. 

17. As datas do cronograma são indicativas, à exceção da data de homologação das classificações 

 

 

Mangualde, aos 10 de Janeiro de 2019 

 

O Presidente do Conselho de Coordenação de Avaliação 

 

 

António Agnelo Figueiredo 

 

Este documento foi alterado 



 

 

 

Item Intervenientes Dez Jan Fev Mar Abril 

   

Constituição do conselho de coordenação da avaliação 
(CCA) – (Artº 58º) Diretor 

X 
    

Constituição da comissão paritária  - (Artº 59.º) Diretor/trabalhadores X     

Planeamento do processo de avaliação e definição de 
objetivos e resultados a atingir  - (Art.º 62.º) Diretor 

X 
    

Realização da autoavaliação – (Art.º 63.º) Trabalhador  X    

Realização da avaliação - (Art.º 63.º) Avaliador   X   

Reunião do CCA para harmonização de propostas de 
avaliação – (Art.º 64.º) 

CCA 
 

 X   

Reunião de avaliação para dar conhecimento da 
avaliação e contratualização dos novos parâmetros – 
(Art.º 65.º e 66.º a 68.º) 

Avaliador/Avaliado 
 

 X   

Reunião do CCA para validação das propostas de 
relevante e inadequado e, eventualmente, 
reconhecimento de excelente – (artº 69.º) 

CCA 
 

  
X 

 

Reunião (eventual) da comissão paritária CP      

Homologação das avaliações  
 

  
 

Até 30 de 
abril 

Reclamação      (1) 

Impugnação administrativa por recurso hierárquico      (2) 

(1) 5 dias úteis a contar da data do conhecimento da homologação homologação. 
(2) 30 dias úteis a contar da data do conhecimento da decisão da improcedência da reclamação. 


