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Em cumprimento do disposto no artigo 83.o-A do Estatuto da Carreira Docente
Universitdria (ECDU), republicado pelo Decrero-lei n." 20512009, de 31 de Agosto, e no

artigo 29."-A do Estatuto da Caneira do Pessoal Docente do Ensino Superior
Polit6cnico (ECPDESP), republicado pelo Decreto

-l*i

n." 207l2OO9, de

3l

de Agosto,

com as alterag6es introduzidas, respectivamente, pela Lei n." 712010 e pela Lei n."
8/2010, ambas de 13 de Maio, e no exercicio da compet6ncia prevista na alinea o) do n.o

I

do artigo 92.o do Regime Juridico das Instituigdes de Ensino Superior (RJIES),
aprovado pela Lei n.' 6212007, de 10 de Setembro, o Reitor, na sequCncia dos
contributos resultantes da discussdo ocorrida no dmbito das unidades orgdnicas,
ouvidos os Directorcs destas Unidades,

o conselho cientifico da Universidade. o

Senado Acad6mico e as organizagdes sindicais, aprova o Regulamento de Avaliagdo do

Desempenho dos Docentes da Universidade de Evora

eE),

que f.az pane integrante

deste Desoacho.

Universidade de Evon,23 de Dezembro de 2010

O Reitor

./*u L^ 71, o'- -.".^.."
Carlos Braumann

Regulamento de Avaliag5o do Desempenho dos Docentes da

Universidade de Bvora

clpirur,or
Disposig6es gerais

Artigo

1."

Objecto

O presente Regulamento regula, nos termos do disposto nos artigos 74."-A a 74."-D do

Estatuto da Carreira Docente Universit6ria, doravante designado por ECDU, e nos

artigos 35.rA

a 35."-D do

Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino

Politecnico, doravante designado por ECPDESP, na redacAdo que lhes
respectivamente, pelo Decreto-Lei n." 20512O09, de

3l

foi

dada,

de Agosto, alterado pela Lei

n." 8/2010, de 13 de Maio, e pelo Decrero-Lei n." 20712009, de

3l

de Agosro,

alterado pela I-ei n." 7 /2O10, de 13 de Maio, a avaliagdo do desempenho de todos os
docentes da Universidade de 6vora (U6).

Artigo 2."

Principios gerais
56o principios da avaliagdo do desempenho:

a)

Universalidade, visando a aplicagio do regime de avaliagdo do desempenho a
todos os docentes de todas as unidades orgdnicas da UE;

b)

Obrigatoriedade. fixando a avaliagdo de todos os docenres da UE, dentro dos
prazos previstos, e garantindo o envolvimento activo de todos os intervenientes
no processo de avaliagdo;

c) Flexibilidade, respeitando as especificidades pr6prias de cada Escola,
permitindo que estas fixem

d)

as actividades que constituem o seu

referencial;

Previsibilidade, assegurando que as revis6es das regras de avaliagdo s6 possam

ocorrer ordinariamente dentro dos prazos previamente estabelecidos;

e)

Transpar6ncia

e

imparcialidade, assegurando que todas as disposig6es e

crit6rios utilizados para avaliagdo sejam claros

e

atempadamente

conhecidos por avaliador e avaliado;

f)

Coer€ncia, garantindo que os crit6rios usados obedegam aos mesmos principios
nas diversas Escolas da UE;

g)

Obiectividade, promovendo uma avaliagdo baseada em parAmetros, sempre que
possfvel, mensur6veis.

Artigo 3.'
Periodicidade

l. A avaliagdo do desempenho dos docentes 6 feita de tres em trcs anos e respeita

aos

tres anos civis anteriores comDletos.

2.

o

processo de avaliagdo tem lugar nos meses de Janeiro a Julho de cada novo tri6nio.

CAPiTTJLO

II

Da Avaliagio

Artigo 4."
Vertentes da Avaliagio

De acordo com a alinea b) do n.o 2 do artigo 74."-A do ECDU e com o artigo 25.o-A do
ECPDPESP, a avaliagSo dos docentes tem por base as suas fung6es gerais, incidindo
sobre as seguintes vertentes:

(r)

Ensino;

(ii,) Investigagdo, Criageo Cultural
(dii)

e

Artistica;

Extensao Universit6ria, Divulgagdo Cientifica

e

Valorizagdo do

Conhecimento, adiante designada por Extensdo Universit,iria;

(iv) GestSo Universitriria.

Artigo 5."
Ensino

A vertente Ensino inclui, desigradamente, o desempenho de actividades nos seguintes
Ambitos:

(1) Doc€ncia de unidades curriculares;
(2) Orientagdo de estudantes;

(3) Publicageo de material pedag6gico;
(4) Valorizagdo das actividades lectivas.

Artigo 6."
Investigag6o, CriagSo Cultural e Artfstica

A

vertente Investigagdo, Criagdo Cultural e Artfstica considera, desip.adamente, o

desempenho de actividades nos seguintes 6mbitos:

(1)
(2)

ProdugSo

(3)

Coordenagdo e participagdo em projectos cient(ficos, de criagdo cultural ou

cientific4 cultural ou artistica;

Reconhecimento pela comunidade cientifica, cultural ou artfstica;

artlstica:

(4)

Dinamizagdo da actividade cientffica, cultural ou artistica.

Artigo 7."
Extens6o Universihiria

A vertente Extensio Universitdria inclui, designadamente, o desempenho de actividades
nos seguintes 6mbitos:

(1) Valorizagdo e transfer€ncia do conhecimento;
(2) AcSes de divulgago cientifica, cultural e tecnol6gica;
(3) Publicag6es de divulgagdo cientifica, cultural e tecnol6gica;

(4) Acgdes de formagSo profissional;
(5) Preshgeo de servigos

i

comunidade.

Artigo 8.'
GestSo

A

Universit6ria

vertente Gestao Universitiia €, composta, desigradamente, pelas actividades

desenvolvidas nos seguintes ambitos:

(1) Fung6es e tarefas dos 6rgdos de gestdo da Universidade e suas Unidades
OrgAnicas;

(2) Dos departamentos;
(3) Dos cenhos de investigagdo;
(4) De outras actividades tempordrias.

Artigo 9."
Regime de AvaliagSo

1.

o

sistema de avaliagdo serii aplicado para avaliag6es de desempenho relativas a

periodos que se iniciem ap6s

I

de Janeiro

de2}ll,

aplicando-se pela primeira vez na

avaliagdo do tri6nio 20ll-2013, que mrresponde ao primeiro ciclo normal de
avaliagio.

2. os indicadores, pontos base e factores de ponderagdo, bem como os correspondentes
instrumentos de avaliagio, sdo estabelecidos por Despacho do Reitor, dando cum-

primento ao disposto no artigo 7lo e ao n..
34" e ao n."

I

I do artigo 74"-A

do ECDU e no artigo

do art." 35"-A do ECPDESp, e tendo em consideragdo os objectivos

estratdgicos da universidade e a situa$o dos docentes em processo de formagio e do
pessoal docente especialmente contratado.

3. Todos os elementos de avaliagdo referidos no nfmero anterior podem ser modificados durante o primeiro semestre de cada ciclo de avaliagdo por despacho do Reitor,

ouvido o conselho cientifico da uE e dando cumprimento ao disposto no n.o
artigo 74rA do ECDU e no n."

I

I

do

do art." 35"-A do ECPDESP.

4. se as modificag6es descritas no ponto anterior ocorrerem ap6s o primeiro semestre
dos ciclos de avaliagdo, o docente avaliado pode requerer a avaliagdo nos termos
anteriores.

Artigo 10."
Resultados da AvaliagSo

l. A classificagdo

do tri6nio em cada vertente 6 dada pela soma dos pontos obtidos pelo

avaliado nos indicadores de cada vertente, tendo em conta as pontuag6es que

qualificam cada indicador, nos termos do despacho referido no n" 2 do artigo
anterior. Para efeitos dos nrjmeros seguintes, representam-se por
classificag6es das vertentes referidas

em (i), (ii),

A, B, C e D

as

(iii) e (iv) do artigo 4",

respectivamente.

2. A classificagdo final do tridnio (F), correspondente a cada ciclo de avaliagdo, obt6mse pela soma dos resultados da classificagdo das quatro vertentes anedondada

is

cen-

t6simas, ndo podendo a contribuigdo das vertentes de extensdo universitr{ria e de ges-

tdo universitdria ultrapassar 50Vo do resultado final, ou seja, a classificagdo final 6
dada pelo arredondamento ds cent6simas da expressSo:

F = (A + B) + min(C+D, A+B), onde min representa o menor dos dois valores.

3. A avaliagdo final do tri6nio (AF) expressa-se, em termos de menqdo qualitativa, nos
seguintes termos:

a)

Excelente, correspondendo a uma classificagAo final trienal F igual ou superior a
18 pontos, com um minimo na vertente de investigag6o

(B) de 5 pontos para os

docentes da carreira universiti{ria e de 3 pontos para os docentes da carreira

polit6cnica;

b)

Relevante. se n6o satisfizer as condig6es previstas na alinea a) e tiver uma
classificagdo final trienal F superior ou igual a 14 pontos, com um minimo na

vertente

de investigagdo (B) de 3 pontos para os docentes da

carreira

universiti{ria e de 2 pontos para os docentes da carreira polit6cnica;

c)

Adeouado, se n6o satisfizer as condig6es das alineas anteriores e tiver uma
classificagdo final trienal F superior ou igual. a l0.pontos, com um minimo na

vertente de investigagdo

(B) de 1,5 pontos para os

docentes da carreira

universit6ria e de I ponto para os docentes da carreira polit6cnica;

d)

Inadequado, se ndo satisfizer as condigdes das alineas anteriores.

@]4
4. Os minimos na vertente de investigagdo (B) referidos no nfmero anterior ndo se aplicam aos docentes convidados.

5. Sdo excepgdes ao nfmeros 2, 3 e 4 os docentes que ocupam os c:trgos previstos nas
alineas a), b) e c) do no 7 do artigo 13", cuja classificagdo final do tri6nio 6 a soma F=

A+B+C+D das classificagdes das quatro vertentes, e cuja avaliagdo final (AF)

se

expressa nos seguintes termos:

a)

Excelente, correspondendo a uma classificagdo final trienal F igual ou superior a
18 pontos;

b)

Relevante. correspondendo a uma classificagao trienal F igual ou superior a 14
pontos e inferior a 18 pontos;

c)

Adequado, conespondendo a uma classificagdo trienal F igual ou superior a

l0

pontos e inferior a 14 pontos;

d)

Inadeouado, correspondendo a uma classificagdo trienal F inferior a l0 pontos.

6. As classificagdes obtidas em cada uma das vertentes ndo relevam e, em particular,
n6o sdo utiliz6veis, para seriar os docentes.

CAPiTT]LO

ilI

Intervenientes no processo de avaliag6o

Artigo I l.'
fntervenientes

Interv6m no processo de avaliag6o do desempenho, no imbito de cada unidade
orgdnica:

a) O avaliado;

b) O(s) avaliado(es);
c) A Comissdo Coordenadora de Avaliagdo da Escola (CCA da Escola);
d) A Comissio Coordenadora de Avaliagdo da UE (CCA da UE);
e) O Conselho Cientffico

e

T6cnico-cientifico das Escolas da UE.

Artigo 12.'
Avaliado

l.

O avaliado tem direito tr avaliagdo do seu desempenho, que 6 considerada para o seu
desenvolvimento profi ssional.

2. Cabe ao avaliado, autonomamente e por sua iniciativa, introduzir anualmente no for-

muldrio disponivel para o efeito, at6 ao final do prazo fixado no n." 3 do artigo 19.",
os elementos que repute rclevantes para a sua avaliagdo de desempenho respeitantes

ls actividades desenvolvidas no ano anterior.
3. A n6o introdugdo no formuldrio dos elementos referidos no nrlmero anterior relativamente a cada urn dos indicadores, dentro do prazo, significa a assungdo, pelo avaliado, da aus6ncia de actividade quanto a esse indicador no ano anterior.

4. A n6o introdugdo no formuldrio de informagdo requerida para a determinagdo de factores de ponderag5o, ter6 como consequ€ncia a fixagdo dos factores pelo avaliador.

5.

o

avaliado tem o dever de facultar todos os elementos e informa@es pertinentes que

lhe sejam solicitados no dmbito do processo de avaliagdo.

6.

A

avaliagdo est6 sujeita a audi0ncia pr6vi4 nos termos do artigo 22." do presente

regulamento.

7.

o

avaliado pode suscitar um incidente de suspeigdo relativamente ao(s) avaliador(es)

indicado(s), observando-se

o

disposto nos artigos 44o

a

51" do C6digo do

Procedimento Administrativo.

8. O avaliado pode impugnar a sua avaliagdo atravds de reclamagdo e recurso.

Artigo

13.o

Avaliadores

l. A nomeagdo

dos avaliadores 6 da compet€ncia da CCA da Escola.

2. Os professores auxiliares, associados e catedrdticos, assim como o restante pessoal
docente de cada Escola, s6o avaliados por professores catedniticos ou associados de

carreira, da mesma 6rea disciplinar, de rirea disciplinar afim ou que nela prestem
servigo.

3. Quando n5o seja possivel proceder

i

avaliagdo por professores catedr6ticos ou

associados da 6rea a que pertence o avaliado, sdo designados pela

CCA da Escola,

professores catedrdticos de 6reas afins, da mesma Escola, podendo ainda recorrer-se
a professores catedrdticos externos d Escola ou d Universidade, ouvido o

Reitor e o

respectivo Director.

4. Os professores coordenadores principais, coordenadores e adjuntos, assim como o
restante pessoal docente da Escola Superior de Enfermagem, sdo avaliados por professores coordenadores principais ou professores coordenadores de carreira, da mes-

ma i4rea cientifica ou de drea cientffica afim, que penengam a esta unidade ou nela
prestem servigo ou ainda por professores extemos h Escola ou ir Universidade.

5. Ndo existindo professores de carreira, a

ccA

da

Irli

poder6, em casos devidamente

fundamentados, indicar professores catedrdticos convidados a tempo integral.

6. os docentes avaliadores apenas poderlo avaliar docentes de categoria inferior, salvo

os que estiverem no topo da carreira, que poderdo tamb6m avaliar professores de
igual categoria.

7. constitui excepgdo ao disposto nos nfmeros anteriores a avaliaedo de docentes

a

exercer as fung6es referidas nas alineas seguintes:

a) O Reitor, que 6 avaliado pelo Presidente do Conselho Geral da Universidade:

b)

Os Vice-Reitores e Pr6-Reitores, que sdo avaliados pelo Reitor cuja equipa
reitoral integraram;

c)

os Directores de Escola ou do Instituto de lnvestigagio e Formagdo Avangada
(IIFA), que sdo avaliados pelo Reitor em exercicio:

d)

os

restantes membros das

ccA

das Escolas e os avaliadores s6o avaliados oor

professor(es) a indicar pelo CCA da U6.

GF
8. A aus€ncia ou o impedimento dos avaliadores n6o constitui fundamento para a falta

de avaliagdo, devendo, nesses casos, a CCA da Escola definir os mecanismos de
substituigdo de cada avaliador.

9. Nos casos de impedimento, escusa ou suspeigdo,

seri4 observado

o disposto

nos

artigos 44." a 51." do C6digo do Procedimento Administrativo.

10.

A instAncia

de reclamagdo do processo de avaliagdo do desempenho 6 o Reitor.

Artigo 14."
ComissSo Coordenadora de AvaliagSo da Escola

1.

A Comissdo Coordenadora de Avaliagdo

da Escola (CCA da Escola) tem a seguinte

composig6o:

a) O Dircctor da Escola, que preside;

b) O Presidente do Conselho Cientifico ou T6cnico-Cientifico;
c) O Presidente do Conselho Pedag6gico.

2. Compete h CCA da Escola:

a) Nomear o(s) avaliador(es), nos termos do artigo 13.o do presente Regulamento,
durante o primeiro semestre do tri6nio de avaliaSo;

b) Designar o(s) avaliador(es), nos casos em que

a

avaliagdo seja feita por

ponderaglo curricular, nos termos do artigo 28.o;

c) Implementar

o ptocesso de avaliagdo e

divulgdJo por avaliadores

e avaliados;

3. Compete ao Presidente da CCA da Escola conhecer dos pedidos de declaragdo de
impedimento, de escusa e de suspeigdo, nos termos previstos nos artigos 44" a 51" do
C6digo do Procedimento Administrativo.

Artigo 15."
Comissio Coordenadora de Avaliagio da fII0
1.

A Comissdo Coordenadora de Avaliagdo da UE (CCA), tem a seguinte composigao:
a) O Reitor, que preside;
'10

b) Os Directores

das Escolas;

c) O Director do Instituto de Investigagdo

2. Compete

i

e FormagSo Avangada

(IIFA).

CCA da UE:

a) Emitir parecer sobre as regras que visam assegurar um justo equilibrio da
distribuigdo dos resultados da avaliagdo do desempenho dos docentes;

b) Emitir parecer sobre todas

as reclamagdes apresentadas ao

c) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que

Reitor;

o Reitor entenda levar a esta

Comissdo, relacionados com a avaliagdo dos docentes da UE.

3. Estando em causa o exercicio da competdncia referida na alinea b) do n.o 2, o
Director da Escola na qual se integra o reclamante est6 impedido de participar na
discussdo e deliberagSo conducentes

I

emissdo do referido parecer.

Artigo 16."
Reitor
Compete ao Reitor:

a) Garantir a adequagdo dos sistemas de avaliagdo do desempenho hs realidades
especificas de cada unidade orgdnica;

b) Controlar o processo de avaliagdo do desempenho, de acordo com principios

e

regras definidos na lei e no presente Regulamento;

c) Assegurar um justo equilibrio da distribuigdo dos resultados da avaliagdo do
desempenho dos docentes;

d) Homologar
e) Decidir

as avaliag6es;

as reclamagdes que sdo apresentadas nos ternos do

presente

regulamento.

1l

CAPiTULOff
Do processo

Artigo 17'
Areas disciplinares

As dreas disciplinares sdo publicadas por despacho do Reitor, ouvido o Conselho Cien-

tifico da UE.

Artigo 18.'
Fases

O processo de avaliagdo dos docentes compreende as seguintes fases:

a) Auto-avaliagao;

b) Validagdo;

c) Avaliagdo;
d) AudiOncia pr6via;
e) Homologagdo;

I

Notificag6o;

g) Reclamagdo.

Artigo 19..
Auto-avaliag6o

l. A auto-avaliagdo tem como objectivo envolver o avaliado no processo

de avaliagdo, o

qual pode, nesta fase, prestar toda a informagdo que considere relevante e informar
o
respectivo avaliador das suas expectativas relativamente ao periodo em avaliagdo.

2.

o

processo de auto-avaliag6o concretiza-se pela insergEo no formul6rio de
avaliagdo

dos elementos que

o

avaliado considere relevantes no ambito dos indicadores

constantes do Despacho do Reitor referido no artieo 9",

3.

A

insergSo dos elementos referidos no nfmero anterior 6 efectuada anualmente, por

cada avaliado, de

I

a 31 de Janeiro de cada ano do

tri6nio em avaliagio.
12

4. Os elementos introduzidos em cada ano referem-se

i

actividade do ano anterior e

podem ser utilizados pelas diferentes estruturas da Universidade em que o docente
participe na elaboragdo de relat6rios de actividades da respectiva estrutura, desde que
nao revelem a classificagdo ou pontuagao proposta ou atribufda.

Artigo 20.'
ValidagSo

Durante o mes de Fevereiro, do ano imediatamente seguinte ao termo do tridnio em avaliagdo, os avaliadores procedem

i

validagSo da informagdo inserida pelo avaliado, fun-

damentando a sua decisdo em caso de discordf,ncia.

Artigo 21."
AvaliagSo

1. No

final do periodo a que

se reporta a validagdo, os avaliadores

realizam a avaliagdo,

accionando o processo de cdlculo da pontuagdo obtida por cada avaliado em cada
uma das vertentes e determinando a classificagdo final da avaliagdo do desempenho,
nos termos fixados no presente Regulamento.

2.

A classificagdo final

6 comunicada pelo avaliador ao avaliado at6 30 de Margo do ano

a seguir ao do termo do

tri6nio em avaliaSo.

Artigo22."
AudiGncia pr6via

1.

o

avaliado serd notificado da proposta de avaliagdo do(s) respectivo(s) avaliador(es),

dispondo de 10 dias para, querendo, exercer o direito de resposta.

2. Ap6s pronrincia do avaliado, ou decorrido o prazo mdximo de 10 dias, cabe aos avaliadores apreciar a resposta apresentada pelo avaliado, se for o caso, e confirmar ou

reformular a proposta final de classificagdo a submeter e CCA da Escola.

13

3. A CCA da Escola informa o avaliado e envia a proposta de classificagdo final para o
Conselho Cientifico ou T6cnico-Cientifico da Escola, at6 30 de Abril do ano seguinte
ao do termo do tri6nio em avaliagdo.

4. O Conselho Cientifico ou Tecnico-Cientifico da Escola valida a proposta da CCA da
Escola, no prazo de l0 dias, e rcmete a classificagdo ao Reitor para efeitos de homologag?io.

Artigo 23'
Homologagio

1.

A

homologagdo dos resultados da avaliagao do desempenho 6 da compet€ncia do

Reitor.

2. O Reitor deve proferir decisao, no prazo de vinte dias ap6s a recepgdo das avaliag6es.

Artigo24."
NotificagSo

Ap6s homologagdo, as avaliagdes s6o remetidas ir CCA da Escola, a quem compete dar
conhecimento aos avaliadores da decisio homologat6ria dos resultados da avaliagio e

notificar os avaliados, pessoalmente ou por via postal registada, no prazo de 5 dias.

Artigo 25'
ReclamagSo

1. Apos a notificagao do acto de homologagdo da avaliagdo, o avaliado dispde de

l0

dias para reclamar fi:ndamentadamente para o Reitor, devendo a respectiva decisdo
ser proferida no prazo de 15 dias.

2. A decisdo sobre a reclamagdo deve ser fundamentada e precedida de parecer da

ccA

da UE.
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Artigo 26."

Garantias

1.

Ao avaliado s6o concedidas as faculdades de se pronunciar em audi€ncia pr6via sobre
a avaliagSo, bem como de impugnar o acto administrativo de avaliagdo atravds do
direito de reclamagdo.

2. O avaliado tem ainda direito h impugnagdo judicial, atravds de recurso contencioso,
nos termos gerais, do acto de homologagdo e da decisSo sobre a reclamagdo.

CAPiTTJLOV
Regime excepcional de avaliagSo

Artigo27."
AplicagSo

l.

Nos casos em que ndo for realizada a avaliagdo curricular prevista no capftulo II,
independentemente

do motivo que lhe der origem, o avaliado pode

requerer,

fundamentadamente, a avaliagio por ponderagdo curricular sumdria, a realizar por

avaliador ou avaliadores para o efeito designado(s) pela CCA da Escola, nos termos
do disposto no artigo 28".

2. No caso de docente que constitua relagio juridica de emprego priblico com a UE, no
decurso do tri6nio, a avaliagdo do desempenho reporta-se ao real periodo de presta96o de servigo nesse tri6nio, sempre que o docente nele lenha prestado pelo menos
dezoito meses de servigo efectivo. Nos casos em que o docente haja prestado menos

de dezoito meses de servigo efectivo no tridnio em avaliagdo, esta deve realizar-se
conjuntamente com a avaliagdo do tri6nio seguinte.

3. No caso de docente que, por qualquer motivo, designadamente doenga, se tenha
encontrado impedido de exercer as suas fungoes durante parte do tri6nio de avalia96o, aplica-se o disposto no n." 2.

IE

4. No caso de docente que, por qualquer motivo, designadamente os referidos

nos

nfmeros 2 e 3, apenas possa ser avaliado por um nfmero de meses inferior ou supe-

rior aos trinta e seis meses do tri6nio, a escala de acesso

As classificag6es € ajustada

proporcionalmente de forma a considerar o ndmero efectivo de meses em avaliaeao.

Artigo 28.'
PonderagSo curricular

l. A avaliagdo por ponderagdo

curricular traduz-se na avaliagdo do curriculo dos

avaliados seguindo a mesrna metodologia de classificagio e avaliagio definida no
artigo l0o para a avaliagdo regular e os indicadores referidos no n" 2 do artigo 9o que
estiverem em vigor no momento em que for requerida.

2. O avaliador ou avaliadores sao nomeados pela CCA da Escola, de acordo com

as

regras definidas no artigo 13." deste Regulamento.

3. Para efeitos de ponderagdo curricular, deve ser entregue documentagdo relevante que

permita ao(s) avaliador(es) fimdamentar a proposta de avaliagao, podendo exigir-se
aos avaliados o preenchimento do formul6rio referido nos artigos 12" e

l9".

Artigo 29,"

Avaliagio dos docentes especialmente contratsdos

l. A avaliagdo do desempenho dos docentes especialmente

contratados realiza-se no

final do periodo de vigoncia do respectivo contrato e antes da sua eventual renovagao.

2. A

ccA

da Escola compete implementar o processo de avaliagdo, no final de cada ano

lectivo, tendo em conta o disposto no n.o

l.

3. A avaliagdo dos docentes especialmente contratados aplica-se o disposto no n" 4 do
artigo 27".
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4. No caso dos docentes em tempo parcial, a classificagdo da vertente de ensino (A)
deve ser corrigida multiplicando-se por 100/x, onde

x

6 a percentagem conesponden-

te ao contrato do docente.

CAPiTI]LOYI
Efeitos da avaliagSo do desempenho

Artigo 30."
Efeitos

l.

Nos termos do disposto no artigo 74.rB do ECDU e no adigo 35."-B do ECpDESp, a

avaliagio do desempenho positiva 6 uma das condig6es que deve ser satisfeita para a
contratagao, por tempo indeterminado, dos professores auxiliares e dos professores
adjuntos, respectivamente, bem como para a renovagdo dos contratos a termo certo
dos docentes n6o integtados nas referidas carreiras.

2. Para efeitos do nfmero anterior, considera-se avaliagdo de desempenho positiva a que

conesponde a uma avaliagdo final do tri6nio de Excelente, Relevante ou Adequado.

3. A avaliagio do

desempenho tem ainda efeitos na alteragdo do posicionamento

remunerat6rio na categoria do avaliado, conforme referido no artigo seguinte.

4. Para efeitos de alteragdo do posicionamento remunerat6rio, is meng6es qualitativas
resultantes da avaliagdo final do tri6nio, corresponde a atribuigdo de uma pontuagdo
nos seguintes termos:

a) Excelente, corresponde a uma atribuigao de nove pontos no final do tri6niol

b) Relevante, corresponde

a uma atribuigdo de seis pontos no

c) Adequado, conesponde

a uma

final do tri6nio;

atribuigio de tr€s pontos no final do tri6nio;

d) lnsuficiente, conesponde a uma atribuigao

de

um ponto negativo no final do

tri6nio.

5. Nos termos do disposto no artigo 74."-B do ECDU e no artigo 35."-B do EcpDESp,
em caso de avaliagdo negativa do desempenho durante o periodo de seis anos,

6

aplicdvel o regime geral fixado na lei para o efeito.

Artigo 31.'
AlteragSo do posicionamento remunerat6rio

l. A

alteragdo do posicionamento remunerat6rio tem lugar nos termos estabelecidos

nos artigos 74.'-C e35."-C do ECDU e do ECPDESP, respectivamente.

2.

O montante mdximo dos encargos financeiros que em cada ano pode ser afectado

i

alteragdo do posicionamento remunerat6rio dos avaliados 6 fixado por despacho

conjunto dos membros do Govemo respons6veis pelas i4reas das Finangas, da
Administrag6o Priblica e do Ensino Superior, publicado no Didrio da Repiblica,
em percentagem da massa salarial total do pessoal docente da lnstituigao.

J.

Na elaboragSo do orgamento anual da Universidade, devem ser contempladas
dotag6es previsionais adequadas

is

eventuais alterag6es

do

posicionamento

remunerat6rio dos seus avaliados, no limite fixado nos termos do nfmero anterior e
das disponibilidades orgamentais da Universidade.

Podem beneficiar de alteragdo do posicionamento remunemt6rio os avaliados que

neo se encontrem na posigSo remunerat6ria mais elevada da sua categoria e que
tenham, pelo menos, um total acumulado de nove pontos na posigdo remunerat6ria
em que se encontram, nos termos dos nfimeros seguintes.

5.

Salvo disposigdo legal em contr6rio, 6 obrigat6ria a alteragao do posicionamento
remunerat6rio sempre que um avaliado, no processo de avaliagdo do desempenho,
tenha obtido, durante um periodo de seis anos consecutivos, a mengdo m6xima,

6.

Se, depois de aplicado

o

estipulado

no nrimero anterior, existir ainda

disponibilidade financeira relativamente ao definido anualmente no despacho a que
se refere o n." 2, a verba remanescente 6 afecta d alteragdo do posicionamento
remunerat6rio dos docentes n6o contemplados nos termos do

n..5,

desde que

satisfagam o referido no n." 4, os quais poderdo beneficiar de uma alteragdo para
posigdo imediatamente superior equela em que se encontram.
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e+
7.

Para efeitos do disposto no nrimero anterior, os docentes que satisfagam o referido

no n." 4 s6o ordenados, por ordem decrescente, em fungdo do nfmero de pontos
acumulados na posigdo remunerat6ria em que se encontram.

Quando a verba fixada ao abrigo do despacho referido no n." 2 seja insuficiente
para contemplar todos os avaliados referidos no nfmero anterior, as alterag6es do

posicionamento remunerat6rio dos avaliados nao contemplados podem operar-se
nos dois anos seguintes, tendo por base a avaliagdo j5 realizada, e reportam-se a

1

de Janeiro do ano em que as alterag6es do posicionamento remunerat6rio ocorrem.

9.

Quando, para os efeitos previstos no presente artigo, for necessdrio proceder a
desempate entre avaliados que tenham o mesmo nfmero de pontos acumulados,
releva consecutivamente: (i) a antiguidade na respectiva posigdo remunerat6ria, (ii)
o tempo de servigo na categoria e

10.

(iii)

o tempo no exercicio de fungdes priblicas.

As alterag6es do posicionamento remunerat6rio previstas nos nfmeros anteriores
t€m em consideragao o btal de pontos acumulados desde a riltima alteraedo de
posicionamento remunerat6rio.

11. Sem

prejuizo do disposto no nfmero anterior, no caso em que o avaliado tenha

iniciado fung6es durante

o tri6nio em avaliagio, a pontuageo final 6 obtida

considerando-se para o efeito o nfmero de anos civis completos contados desde
essa ocorr€ncia, sendo a ponnragdo anual a que resultar de

um tergo da pontuagdo

do tri6nio.

t2. As alteragdes do posicionamento remunerat6rio, reguladas no presente artigo,
reportam-se a

I

de Janeiro do ano em que 6 feita a avaliagdo do tri6nio, salvo o

disposto no n." 8.
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CAPiTULOvII
Disposig6es finais e transit6rias

Artigo 32."
Avaliag6es dos anos de 2fi)4 a 2007

l. A

avaliagdo do desempenho rclativa aos anos de 2004 a 2007 obedece

is

seguintes

regras:

a)

O nfmero de pontos a atribuir 6 o de urn por cada ano civil completo ndo avaliado;

b)

O nrimero de pontos atribufdo ao abrigo do presente artigo 6 comunicado pelo
6195o competente a cada avaliado.

2. Em substituigSo dos pontos atribuidos nos termos da alinea

a) do

nfmero anterior,

ea

requerimento do interessado, apresentado no prazo de dez dias ap6s a comunicagdo
atr6s referida,

6 realizada avaliagio atrav6s de ponderagdo cunicular, nos termos

previstos no artigo 28.", sem prejuizo do disposto nos nrimeros seguintes.

3' Para efeitos do disposto no ndmero anterior, a pontuagdo a atribuir as men@es
qualitativas, por ano civil completo de exercicio de fung6es no periodo de 2ffi4 a
2007, 6 a seguinte:

a) Tr6s pontos por cada mengdo m6xima, a que

conespo

nde Desempenho

Excelente:

b) Dois pontos por cada mengdo

imediatamente inferior

i

miixima,

a

que

corresponde Desempenho Relevante;

c) um ponto por cada mengdo imediatamente

inferior

i

referida no ponto anterior.

a que corresponde Desempenho Adequado;

d) um ponto negativo por cada mengdo

correspondente ao mais baixo nivel de

avaliagdo, a que corresponde Desempenho Inadequado.

4. As meng6es propostas nos termos do nimero anterior sdo homologadas pelo Reitor.

20

Artigo 33.'
Avaliag6es dos anm de 2fi)8 a 2010

A

avaliagdo de desempenho de 2008, 2009 e 2010 6 realizada nos termos do artigo ante-

rior.

Artigo 34."
Efeitos das avaliag6es dos anos de 2fi)4 a 2010

l.

Os pontos atribuldos nas avaliag6es dos anos de 2004 a 2010 t€m as consequ€ncias
previstas no capftulo VI, com respeito pelo disposto nos nrlmeros seguintes.

2, O totd acumulado necessdrio para a subida obrigat6ria de posig6o remunerat6ria

6,

neste caso, de dez pontos.

3. As alterag6es que ocorram nos termos do nrimero anterior produzem efeitos is datas
de

I

de Janeiro de 2008,

I

de Janeiro de 2009,

I

de Janeiro de 2010 ou

I

de Janeiro

de 2011, consoante a obtengio dos dez pontos ocora nos anos de 2007, 2009, 2009
ou 2010, respectivamente.

4. No caso dos pontos obtidos pelo avaliado nas avaliag6es de 2004 a 2010 ndo
produzirem alterag6es

no

posicionamento remunerat6rio,

os

mesmos

s6o

considerados para o total acumulado futuro.

5. No caso

de o avaliado ter obtido, nos anos de 20o4 a 2010, uma alteragdo de posigdo

remunerat6ria, qualquer que seja

a

causa, apenas sdo contados para

acumulado futuro os pontos oorrespondentes

is

o

total

avaliagdes referentes aos anos

decorridos ap6s essa alteragdo.
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Artigo 35."
Sistema inform6tico da avaliacSo

1. Todo o procedimento da avaliagdo, bem como todos os actos a ele inerentes, sdo
desmaterializados, sendo praticados unicamente em aplicagio informdtica disponibilizada para o efeito.

2.

A aplicagdo inform6tica garante

a

confidencialidade de todo o processo de avalia$o.

3. Ser6o fomecidos aos avaliados um c6digo de acesso e uma palawa-chave que lhes
permitem o acesso individualizado i aplicagao informatica, para nela praticarem
todas as ac96es que lhes caibam nos procedimentos de avaliagdo.

Artigo 36.'
Regime transit6rio

os docentes, ainda que de categorias nao constantes da recente revis6o aos ECDU e
ECPDESP, que continuem em fun@es ao abrigo dos regimes transit6rios previstos no

Decretolei

n.o 205/2009 e no Decreto-Le

i

n!

207 12009, ambos de

alteragdes introduzidas, respectivamente, pela
ambas de 13 de

Lei

n!

3l

de Agosto, com as

712010 e pela

l*i

n.. g/2010,

Maio, sdo avaliados nos termos do presente Regulamento.

Artigo 37..
Contagem de prazos
1. Todos

os prazos relativos ao processo de avaliagao, previstos no

presente

Regulamento, sdo contados em dias fteis, n6o correndo em s6bados, domingos
ou
feriados municipais ou nacionais.

2. os prazos referidos no presente Regulamento para a prdtica de actos,
apresenhgao e
reclamaqdo, comegam sempre a contar a partir do dia seguinte em que
seja
disponibilizada, na aplicagdo informdtica, a respectiva informagio.

Artigo 38.'
Notificag6es /Avisos

l.

Serdo gerados notificag6es/avisos remetidos, com aviso de recepgdo, para a caixa de

correio electr6nico de cada avaliado/avaliador da UE, sobre a disponibilizagdo, na

aplicagdo informdtica, de informag6es

ou elementos relativos I avaliaedo do

desempenho.

As notificag6es poderao ainda ser efectuadas por notificag6o pessoal ou por carta
registada com aviso de recepgdo para a morada do docente.

Artigo 39."
Transpar6ncia, conlidencialidade dos procedimentos

e

divulgagio do resultado

final

t.

sem prejuizo da publicitagdo de etapas previstas na lei aplic6vel e no presente Regulamento e da divulga$o do resultado final, os procedimentos especlficos relativos a
avaliagdo do desempenho tem car6cter confidencial, devendo os respectivos instrumentos de avaliag60 ser arquivados em formato papel ou em formato digital no processo

individual do avaliado.

2. com excepgdo do avaliado, todos os intervenientes no processo de avaliagdo ficam
sujeitos ao dever de sigilo, bem como os que, em virtude do exercicio das suas firnFes, tenham conhecimento do mesmo.
3.

o

acesso

i

documentagdo relativa

i

avaliagdo de cada avaliado subordina-se ao dis-

posto no c6digo do Procedimento Administrativo e d legislagdo relativa
ao acesso a
documentos administrativos.

4. Terminado o perfodo referido no artigo 25", 6 publicada em cada uma das
Escolas a
lista dos respectivos docentes avaliados com as classificagdes de Excelente,
Relevante, Adequado e lnadequado.

Artigo 40.'
Resolug6o alternativa de litigios

Para al6m das garantias previstas nos artigos anteriores, tendo em conta o consignado
no artigo 84."- A do ECDU e no art.o 44"-A do ECPDESP, a UE poder6 ainda adoptar os
mecanismos legais de resolugio altemativa de litigios, em moldes a definir.

Artigo 41."
Casos omissm e

dfvidas

Os casos omissos e as drjvidas suscitadas na aplicagSo do presente Regulamento serio
resolvidos pelo Reitor, nos termos da legislagdo subsidir{ria, ouvida a CCA da UE, sendo os despachos publicados nos mesmos termos que o presente Regulamento.

Artigo 42.'

Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia a seguir tr data da sua publicagio.
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