
Critérios para a Ponderação Curricular e respectiva valoração, do 

Pessoal não Docente - ano 2010 

 

De acordo com o artigo n.º 43 da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, para suprimento 

da avaliação referente ao ano de 2010, conforme nº 4 do artigo n.º 85 da referida Lei, foram 

fixados os critérios para a ponderação curricular e respectiva valoração que a seguir se 

transcrevem: 

 

Avaliação curricular: pontuada no máximo de 5 pontos. 

 

Elementos a ponderar: 

1. Média aritmética da classificação das seguintes rubricas, num máximo de 5 pontos: 

1.1. Habilitações Académicas (HA) -------------------------------------------------------------------- 

1.2. Formação Profissional (FP) ------------------------------------------------------------------------ 

1.3. Experiência Profissional (EP) --------------------------------------------------------------------- 

1.4. Avaliação de Desempenho (AD) ------------------------------------------------------------------ 

 

Relativamente à valoração e avaliação final a classificação de cada rubrica é a seguinte: 

 

1.1. Habilitações Académicas (máximo total 5 pontos)  

 

- Habilitação exigida para a função……...…………….………………………..……….3,5 pontos 

- Habilitação Superior à exigida para a função……………………………….….….…..5,0 pontos 

 

1.2. Formação Profissional (máximo total de 5 pontos) 

- Frequência de mais de 50 h de formação relacionadas com a área funcional 

………...............................................................................................................................4,0 pontos 

- Frequência de 25 h a 50 h de formação relacionadas com a área funcional 

………….………..............................................................................................................3,0 pontos 

- Frequência de menos de 25 h de formação relacionadas com a área 

funcional……………………………………………...…………………………...……. 2,0 pontos 

- Frequência de formação não relacionada com a área funcional 

……………………………………………………………………………………...…… 1,0 ponto 



1.3. Experiência Profissional (máximo total de 5 pontos) 

- Até 10 anos de antiguidade na carreira……………………………..………………… 2,5 pontos 

- De 10 a 15 anos de antiguidade na carreira……………………………………..……. 3,5 pontos 

- Mais de 15 anos de antiguidade na carreira…………………………………..………..4,5 pontos 

Quando se verificar o exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido 

interesse público ou relevante interesse social, a classificação acresce até 0,5 pontos: 

- Por período inferior a 5 anos…………………………………...………………………0,3 pontos 

- Por período entre 5 e 10 anos…………………………………………………………..0,4 pontos 

- Por período superior a 10 anos…………………………………………..…………….0,5 pontos 

1.4. Avaliação de Desempenho (máximo total 5 pontos) 

- Um “Excelente” e dois “Muito Bom” nos últimos três anos…………………………. 5,0 pontos 

-Três “Muito Bom” nos últimos 3 anos………………………………………………....4,5 pontos 

- Dois “Muito Bom” e 1 “Bom” nos últimos 3 anos……………………………….……4,0 pontos 

- Um “Muito Bom” e 2 “Bom” nos últimos 3 anos……………………………...……...3,0 pontos 

- Três “Bom” nos últimos 3 anos………………………………………………..………2,0 pontos 

- Inferior a “Bom” em qualquer dos últimos três anos……………………………..…….1,0 ponto 

 

2. Apuramento da AVALIAÇÃO FINAL   

 

A fórmula a aplicar para apuramento da avaliação final é a seguinte: 

AF = HA+FP+EP+AD 
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3.  A expressão Qualitativa e Quantitativa da AVALIAÇÃO FINAL passará a ser: 

- Desempenho Relevante ……………………………………………………….………. de 4 a 5 

- Desempenho Adequado ……………………………………………..……………. de 2 a 3,999 

- Desempenho Inadequado ……………………………………………………...…. de 1 a 1,999 
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