
 

Quadro Síntese das Fases do Processo de Avaliação – 2009 

QUANDO O QUE SE FAZ QUEM INTERVÉM 

Momento 1 – Autoavaliação 

Obrigatória e para preparação da avaliação e 
identificação de oportunidades de 
desenvolvimento profissional. Deve ser entregue 
ao avaliador. 

Avaliado (sempre que possível 
deve ser feita análise da 
autoavaliação com o avaliador) 1ª Quinzena de Janeiro 

Momento 2 - Avaliação 

(Trata-se de uma avaliação ainda prévia) 
Avaliador 

2ª Quinzena de Janeiro 

Harmonização das propostas de avaliação 

Análise das propostas de avaliação para a sua 
harmonização e início do processo conducente à 
validação dos Desempenhos Relevantes e 
Desempenhos Inadequados e de reconhecimento 
dos Desempenhos Excelentes. 

 
 
 

Conselho Coordenador da 
Avaliação (CCA) 

Durante o mês de 
Fevereiro 

Reunião de Avaliação 
Fases:  
� Dar a conhecer a avaliação feita; 
� Analisar em conjunto o perfil de evolução do 

trabalhador; 
� Identificar expectativas de desenvolvimento; 
� Contratualização dos parâmetros de avaliação 

para o ano (fixação de objectivos e 
competências). 

Avaliador e avaliado  
 
(Caso a reunião não seja 
marcada pelo avaliador o 
avaliado pode requer a sua 
marcação) 

Depois das reuniões de 
avaliação 

Validação e reconhecimento das avaliações: 

� Validação das propostas de avaliação com 
menções de Desempenho Relevante e de 
Desempenho Inadequado; 

� Análise do impacto do desempenho, designadamente 
para efeitos de reconhecimento de Desempenho 
Excelente. 

CCA 

Até 10 dias úteis após 
tomada de conhecimento 
da proposta de avaliação 
a submeter a 
homologação 

Facultativo 

Apreciação pela Comissão Paritária, mediante 
requerimento do avaliado 

Avaliado 

Dirigente máximo 

Comissão paritária 

No prazo de 10 dias após 
solicitação 

Apreciação pela Comissão Paritária, sendo elaborado 
relatório fundamentado com proposta de avaliação. 

Comissão Paritária 

Até 30 de Março Homologação das avaliações Dirigente máximo do serviço 

Até 5 dias úteis após a 
data de homologação 

Conhecimento ao avaliado da sua avaliação final Avaliador 

Avaliado 

Até 5 dias úteis após 
conhecimento da 
homologação 

Facultativo  

Apresentação de reclamação  

Avaliado 

CCA/ Avaliador/Comissão 
Paritária 

 Dirigente máximo 

Depois de conhecimento 
da homologação e/ou de 
decisão sobre 
reclamação 

Facultativo  

Apresentação de recurso hierárquico ou tutelar ou 
de impugnação jurisdicional. 

Avaliado 

Membro do Governo 

Tribunal 

No decorrer do período 
anual de avaliação 

Monitorização do desempenho, para eventual 
reformulação de objectivos e clarificação de 
aspectos e recolha participada de reflexões para 
uma avaliação o mais fundamentada possível. 

Avaliador e avaliado 
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