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Artigo 1º 

Âmbito de aplicação 

1. O disposto no presente Regulamento aplica-se a todos os colaboradores não docentes da 

Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega, adiante designada 

ESSCVP-Alto Tâmega, seja qual for a sua categoria, com pelo menos um ano de relação 

jurídica de emprego e um ano de serviço efetivo de funções na ESSCVP-Alto Tâmega. 

 

Artigo 2º 

Princípios gerais 

2. O processo de avaliação tem como objectivo principal a valorização do desempenho dos 

trabalhadores e o desenvolvimento profissional dos colaboradores da ESSCVP-Alto 

Tâmega. Permite também estabelecer um diagnóstico periódico das necessidades 

formativas e maior acompanhamento por parte do conselho de direção.  

3. A avaliação de desempenho dos colaboradores não docentes da ESSCVP-Alto Tâmega 

tem como finalidade evidenciar o mérito demonstrado, regendo-se pelos seguintes 

princípios: 

a) Imparcialidade e Objetividade – a avaliação é conduzida de forma a que todos os 

colaboradores não docentes a avaliar sejam tratados de forma justa e imparcial; 

b) Confidencialidade e Direito do Contraditório – a avaliação respeita os direitos dos 

colaboradores não docentes a avaliar relativos à privacidade de informação de carácter 

pessoal e à capacidade de recurso sobre a apreciação do desempenho. 

 

Artigo 3º 

Periodicidade 

1. A avaliação de desempenho tem um carácter regular e realiza-se a cada dois anos.   

 

Artigo 4º 

Objeto da avaliação 

1. São objeto de avaliação as atividades dos colaboradores não docentes, que se inserem 

nas seguintes vertentes, com as respectivas pontuações: 

a) Objectivos do serviço: 3 valores 

b) Objectivos individuais: 3 valores 

c) Desempenho profissional: 9 valores 

d) Competências socio-relacionais: 3 valores 
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e) Formação: 2 valores 

 

2. O conjunto de atividades a avaliar em cada vertente e respetivos critérios de classificação 

parcelar constam do Anexo I ao presente Regulamento. 

3. A classificação final da avaliação traduz-se em quatro menções positivas e uma negativa, 

de acordo com a seguinte escala: 

a) Excelente: 18 - 20 valores  

b) Muito Bom: 16 – 18 valores 

c) Bom: 13 - 16 valores 

d) Suficiente: 10 – 13 valores  

e) Insuficiente: inferior a 10 valores. 

 

Artigo 5º 

Processo de avaliação 

1. O processo de avaliação é realizado por um membro do CD (doravante designado por 

avaliador) e validado por outro membro do CD, ambos nomeados pelo próprio órgão. 

2. O membro do CD avaliador pede ao Conselho de Avaliação para a Qualidade que envie os 

resultados dos inquéritos de satisfação dos estudantes relativamente a todos os serviços 

da Escola, reportando a todos os inquéritos aplicados dentro do ciclo avaliativo.   

3. A grelha de avaliação é enviada por correio electrónico para todos os colaboradores não 

docentes no início do mês de dezembro. O colaborador tem de preencher a grelha, e enviar 

a sua autoavaliação para todos os membros do CD até ao fim do ano civil. 

4. É agendada uma reunião entre o avaliador e o avaliado, durante o mês de janeiro, na qual 

é discutida a sua avaliação, acordada uma classificação, e definidos objectivos para o ciclo 

avaliativo seguinte. Caso existam evidências de desempenho excepcional numa 

determinada ação, o CD pode atribuir pontuação extra, correspondendo ao dobro daquela 

ação em particular, num máximo de 2 ações  

5.  No caso dos serviços onde exista um superior hierárquico que não o CD, é pedido o 

parecer sobre as pontuações e classificação final. Em caso de discordância, o superior 

hierárquico tem 10 dias para apresentar justificação por escrito ao CD. Subsequentemente, 

o órgão tem 10 dias para se pronunciar e homologar a classificação final do avaliado. 

6. No caso em que não exista um superior hierárquico que não o CD, cabe ao avaliador enviar 

as grelhas acordadas na reunião mencionada no ponto 4 ao membro do CD nomeado para 

validar.  
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7. Após validação de todas as classificações finais e subsequente homologação pelo CD, é 

enviada a todos os colaboradores a grelha final de avaliação desse ciclo e os objectivos 

individuais e de serviço para o ciclo avaliativo seguinte. 

8. A meio do ciclo avaliativo (1 ano) é agendada uma reunião de acompanhamento entre o 

avaliado e o avaliador. 

9. No primeiro ciclo avaliativo, o CD reúne com todos os colaboradores para dar 

conhecimento da grelha de avaliação, explicar o processo, efeitos e objectivos da 

avaliação, e definir objectivos individuais e de serviço para o ciclo, durante o mês de janeiro.  

 

Artigo 7º 

Efeitos da avaliação 

1. A avaliação de desempenho, realizada segundo o presente regulamento, quando conduz a 

uma classificação final com menção igual ou superior a MUITO BOM, é considerada 

condição necessária para progressão na carreira, mediante quotas definidas pelo CD.  

2. A avaliação de desempenho, quando for exigida como requisito único para uma promoção, 

não precisa de ser repetida se, após a última avaliação de desempenho do colaborador, de 

teor favorável, tiver decorrido um intervalo não superior a 18 meses. 

3. A reincidência da classificação negativa durante um biénio constitui justa causa de 

despedimento, nos termos e para os efeitos previstos no art. 351.º do Cód. do Trabalho 

(Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro), determinando a instauração de procedimento 

disciplinar. 

 

Artigo 8º 

Disposições finais e entrada em vigor 

1. O Conselho de Direção da ESSCVP-Alto Tâmega tem competência para promover a 

alteração ou substituição do presente documento.  

2. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua homologação. 

 

Artigo 9º 

Dúvidas e casos omissos 

As dúvidas ou omissões suscitadas pela aplicação deste regulamento são objeto de análise 

e decisão do Conselho de Direção. 

 

 


