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Orientação Técnica nº 1/DGAEP/2021 

 

Orientação Técnica relativa às regras e critérios de avaliação do Programa EstágiAP XXI 

Nos termos do disposto no n.º 12 do Regulamento aprovado em anexo à Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 11/2021, publicado no Diário da República n.º 43, Série I, de 3 de março, são definidas, 

pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público, enquanto entidade gestora e coordenadora 

do Programa de EstágiAP XXI, as regras e critérios de avaliação do estágio. 

Assim, e para aquele efeito, são definidas as seguintes orientações. 

1. Competências: 

1.1. Compete à entidade promotora: 

i) Designar o(s) orientador(es) de estágio; 

ii) Aprovar os objetivos, o plano do estágio; 

iii) Avaliar o estagiário; 

iv) Anexar ao certificado comprovativo de frequência e aprovação final no estágio uma 

descrição das atividades desenvolvidas e dos conhecimentos adquiridos. 

1.2. Compete ao orientador de estágio1: 

i) Propor ao dirigente máximo da entidade promotora, para sua aprovação, os objetivos, o 

plano do estágio e a avaliação final do estagiário; 

ii) Inserir o estagiário no ambiente de trabalho; 

iii) Efetuar o acompanhamento técnico e pedagógico do estagiário, supervisionando o seu 

progresso face aos objetivos e plano definidos; 

iv) Efetuar o controlo da pontualidade e da assiduidade dos estagiários, dando 

conhecimento do resultado desse controlo à entidade responsável pelo processamento 

e pagamento dos valores pecuniários devidos aos estagiários. 

                                                      
1 De acordo com o n.º 11.2 do Regulamento do programa EstágiAP XXI. 
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2. Plano de Estágio 

2.1. O plano de estágio é elaborado pelo orientador de estágio, o qual deve conter os objetivos a 

atingir, a descrição das responsabilidades e funções a desempenhar pelo estagiário, respetiva 

calendarização, identificação da dependência institucional e as regras de funcionamento a 

observar durante o período de estágio; 

2.2. O orientador disponibiliza ao estagiário o plano de estágio na data de início do estágio. 

 

3. Parâmetros de avaliação 

3.1. A avaliação final do estágio integra a avaliação do relatório de estágio, bem como dos 

objetivos e competências individuais observados durante o período de estágio (Anexo I e II); 

3.2. Devem ser fixados, pela entidade promotora, entre três e cinco objetivos por estagiário; 

3.3. Os objetivos devem estar obrigatoriamente relacionados com as áreas de estágio para as quais 

os estagiários foram selecionados; 

3.4.  São fixadas quatro competências a demonstrar pelo estagiário, as quais constam do Anexo I 

ao presente documento. 

 

4. Relatório de Estágio 

4.1. No final do estágio, o estagiário deve, obrigatoriamente, elaborar um relatório, que sumarize 

as atividades e tarefas realizadas, bem como os conhecimentos e competências adquiridas; 

4.2. O relatório de estágio deve ser entregue ao orientador de estágio, no prazo de 10 dias úteis, 

após o términus do mesmo. 

4.3. O relatório deve ter a seguinte estrutura: 

i) Enquadramento – Caracterização da entidade promotora, descrevendo a missão, 

objetivos, estrutura orgânica, e outros elementos considerados relevantes, fornecendo 

uma perspetiva global acerca da instituição bem como uma descrição da(s) unidade(s) 

orgânica(s) em que se realizou o estágio. Deverá ainda ser mencionada a data de início e 

de fim do estágio. 

ii) Atividades desenvolvidas – Devem ser descritas todas as atividades e as tarefas, quando 
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pertinente, desenvolvidas pelo estagiário, apresentando uma perspetiva crítica (e.g. 

expectativas, dificuldades e outras apreciações consideradas relevantes e necessárias) 

acerca das mesmas e incluindo, sempre que possível, propostas de melhoria nos 

processos e procedimentos a elas associados. 

iii) Conclusão - No final do relatório, deverão ser apresentadas as principais conclusões, 

refletindo sobre a importância do estágio para o desenvolvimento de competências 

profissionais, abordando, nesta área, os principais conhecimentos adquiridos.  

4.4. O relatório é avaliado numa escala de 0 a 20 valores. 

4.5. O relatório é objeto de avaliação pelo avaliador, contribuindo para a avaliação final do 

estagiário. 

4.6. A não apresentação do relatório de estágio impossibilita a avaliação final do estagiário. 

5. Objetivos 

5.1. O parâmetro relativo aos Objetivos é classificado numa escala de 1 a 20 valores, conforme se 

indica: 

i) 20 valores, quando todos os objetivos foram superados; 

ii) 16 valores, quando pelo menos metade dos objetivos forem superado, inexistindo 

objetivos que não foram alcançados; 

iii) 12 valores, quando todos os objetivos forem, pelo menos, cumpridos; 

iv) 8 valores, quando pelo menos um dos objetivos não tenha sido alcançado; 

v) 4 valores, quando nenhum objetivo for alcançado. 

 

6. Valoração das Competências 

6.1. Cada competência é avaliada em função do número de comportamentos manifestados 

consistentemente ao longo do último trimestre do estágio, de acordo com a seguinte escala: 

i) 5 valores, quando o estagiário manifesta todos os comportamentos ancorados à 

competência; 

ii) 4 valores, quando o estagiário manifesta 3 dos comportamentos ancorados à 

competência; 

iii) 3 valores s, quando o estagiário manifesta 2 dos comportamentos ancorados à 
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competência; 

iv) 2 valores, quando o estagiário manifesta 1 dos comportamentos ancorados à 

competência; 

v) 1 valor quando o estagiário não manifesta qualquer dos comportamentos ancorados à 

competência. 

6.2. A classificação no parâmetro Competências corresponde à soma dos valores obtidos em cada 

uma das competências. 

 

7. Avaliação Final: 

7.1. A avaliação final resulta da média ponderada das classificações obtidas no Relatório e nos 

parâmetros Objetivos e Competências, de acordo com a seguinte fórmula: 

AF=0,30RE+0,40PO+0,30PC, em que: 

AF – Avaliação Final 

RE – Classificação Relatório de Estágio 

PO – Classificação Parâmetro Objetivos 

PC – Classificação Parâmetro Competência  

7.2. A avaliação final e respetiva fundamentação são registadas pelo orientador na ficha de 

avaliação em anexo (Anexo I) , o qual a submete à aprovação superior.  

 

 

 

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, 22.09.2021 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTAGIÁRIO/A 
(MODELO) 

 

Nome do/a Estagiário/a : 

Período de estágio: __/__/____ a __/__/____ 

 

Órgão ou serviço:  

Unidade Orgânica:  

Orientador/a: 

Cargo/categoria: 

 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

OBJETIVOS 

Objetivo 1: (descrição) 

Critério de avaliação 1: (descrição) Classificação 
Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

Critério de avaliação 2: (descrição) Classificação 
Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

Critério de avaliação n: (descrição) Classificação Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

  

Classificação no 
objetivo 

Superado/ Cumprido / Não alcançado 

Fundamentação:   

 

Objetivo 2: (descrição) 

Critério de avaliação 1: (descrição) Classificação Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

Critério de avaliação 2: (descrição) Classificação Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

Critério de avaliação n: (descrição) Classificação 
Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

  

Classificação no 
objetivo 

Superado/ Cumprido / Não alcançado 

Fundamentação:   

Anexo I  
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Objetivo 3: (descrição) 

Critério de avaliação 1: (descrição) Classificação 
Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

Critério de avaliação 2: (descrição) Classificação 
Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

Critério de avaliação n: (descrição) Classificação 
Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

  

Classificação no 
objetivo 

Superado/ Cumprido / Não alcançado 

Fundamentação:   

 

Objetivo 4: (descrição) 

Critério de avaliação 1: (descrição) Classificação 
Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

Critério de avaliação 2: (descrição) Classificação 
Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

Critério de avaliação n: (descrição) Classificação Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

  

Classificação no 
objetivo 

Superado/ Cumprido / Não alcançado 

Fundamentação:   

 

Objetivo 5: (descrição) 

Critério de avaliação 1: (descrição) Classificação Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

Critério de avaliação 2: (descrição) Classificação 
Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 
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Critério de avaliação n: (descrição) Classificação 
Superado/ Cumprido 
/ Não alcançado 

  

Classificação no 
objetivo 

Superado/ Cumprido / Não alcançado 

Fundamentação:   

 

Classificação no Parâmetro: XX Valores 

 

COMPETÊNCIAS 

 

Competência 
Avaliação 

N.º de comp. 
manifestados 

Pontuação 

ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS:  
Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objetivos do 
serviço e as tarefas e que lhe são solicitadas. 

  

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO:  
Capacidade para programar, organizar e controlar a sua atividade e 
projetos variados, definindo objetivos, estabelecendo prazos e 
determinando prioridades.  

  

ADAPTAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA:  
Capacidade de se ajustar à mudança e a novos desafios profissionais e de 
se empenhar no desenvolvimento e atualização técnica.  

  

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL:  
Capacidade para interagir adequadamente com pessoas com diferentes 
características e em contextos sociais e profissionais distintos, tendo uma 
atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as dificuldades e 
eventuais conflitos de forma ajustada.  

  

Classificação no Parâmetro XX Valores 

 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

Classificação no Relatório: XX Valores 

 
 

AVALIAÇÃO FINAL 

Parâmetros de Avaliação 

A B C (AxB) 

Pontuação Ponderação 
Pontuação 
Ponderada 
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Objetivos  40%  

Competências  30%  

Relatório  30%  

 XX Valores 

 
 

O/A ORIENTADOR/A DE ESTÁGIO 

____________________________ 

________, ___ de _________ de 2021 



                                                                                                                          

9 

 

LISTA DE COMPETÊNCIAS 

 

Competência Comportamentos 

ORIENTAÇÃO PARA 

RESULTADOS:  
Capacidade para 
concretizar com eficácia e 
eficiência os objetivos do 
serviço e as tarefas e que 
lhe são solicitadas. 

Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: 

 Estabelece prioridades na sua ação, conseguindo, em regra, centrar-se nas 

atividades com maior valor para o serviço (atividades-chave). 

 Compromete-se, em regra, com objetivos exigentes mas realistas e é perseverante 

no alcançar das metas definidas. 

  Realiza com empenho e rigor as tarefas ou projetos que lhe são distribuídos.  

 Gere adequadamente o seu tempo de trabalho, preocupando-se em cumprir os 

prazos estipulados para as diferentes atividades. 

PLANEAMENTO E 

ORGANIZAÇÃO: 
Capacidade para 
programar, organizar e 
controlar a sua atividade e 
projetos variados, 
definindo objetivos, 
estabelecendo prazos e 
determinando prioridades.  

Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: 

 Em regra é sistemático e cuidadoso na preparação e planeamento das suas tarefas e 

atividades. 

 Planeia e organiza as atividades e projetos que lhe são distribuídos, de acordo com 

os recursos que tem à sua disposição.  

 Realiza as suas atividades segundo as prioridades definidas e dentro dos prazos 

previstos. 

 Reavalia frequentemente o seu plano de estágio e ajusta-o às alterações imprevistas, 

introduzindo as correções consideradas necessárias. 

ADAPTAÇÃO E MELHORIA 

CONTÍNUA:  
Capacidade de se ajustar à 
mudança e a novos 
desafios profissionais e de 
se empenhar no 
desenvolvimento e 
atualização técnica 

Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: 

 Reage de forma positiva às mudanças, adaptando-se a novos contextos profissionais 

e mantendo um desempenho eficiente. 

 Encara a diversidade de tarefas como uma oportunidade de evolução e 

desenvolvimento profissional. 

 Reconhece habitualmente os seus pontos fracos e as suas necessidades de 

desenvolvimento e age no sentido da sua melhoria. 

 Mantém-se atualizado através da pesquisa de informação e de ações de formação de 

reconhecido interesse. 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL:  
Capacidade para interagir 
adequadamente com 
pessoas com diferentes 
características e em 
contextos sociais e 
profissionais distintos, 
tendo uma atitude 
facilitadora do 
relacionamento e gerindo 
as dificuldades e eventuais 
conflitos de forma 
ajustada. 

Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: 

 Tem um trato cordial e afável com os outros. 

 Trabalha com pessoas com diferentes características. 

 Resolve com correção os potenciais conflitos, utilizando estratégias que revelam 

bom senso e respeito pelos outros. 

 Denota autoconfiança nos relacionamentos e integra-se adequadamente em vários 

contextos socioprofissionais. 

 

Anexo I  


