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PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES 

AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – PONDERAÇÃO CURRICULAR (2008 E 2009) 

 

1. Porque motivo se está a realizar esta avaliação extraordinária? 

A avaliação extraordinária prevista no artigo 4.º do Decreto Legislativo Regional 

n.º 17/2010/M, de 18 de Agosto, vem, grosso modo, operacionalizar a avaliação 

administrativa de Bom atribuída aos docentes nos termos da Portaria n.º 165-A/2008, 

de 7 de Outubro, permitindo a progressão na carreira. 

 

 

2. Como deverá ser efectuada a avaliação intercalar de desempenho referente ao 

ano de 2010 dos docentes contratados? 

Sobre este assunto, importa esclarecer que a mesma apenas poderá ser 

requerida pelos docentes contratados que tenham obtido colocação no Continente 

ou na Região Autónoma dos Açores, ou que venham a aceitar colocação até 31 de 

Dezembro deste ano. 

Os docentes contratados que desejem candidatar-se em Fevereiro/Março ao 

concurso a nível nacional deverão aguardar novas orientações a emanar por estes 

serviços durante o mês de Janeiro do próximo ano, permitindo assim que os mesmos 

sejam avaliados globalmente pelo desempenho de um ano completo. 

 

 

3. É necessária a apresentação de requerimento? 

Não. A avaliação extraordinária pode ser efectuada oficiosamente pela 

Administração. 

 

 

4. De que forma deverão ser avaliadas as estruturas intermédias de coordenação do 

Gabinete Coordenador de Expressão Artística (GCEA) e do Gabinete Coordenador 

do Desporto Escolar (GCDE). 

Os coordenadores concelhios do GCDE, animadores do GCEA e coordenadores 

concelhios do GCEA, são avaliados através da avaliação extraordinária aplicável ao 

pessoal docente, pelos estabelecimentos de educação / ensino a que se encontrem 

afectos. 
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No que concerne aos coordenadores regionais e de modalidade do GCDE e os 

coordenadores regionais do GCEA, serão avaliados através de ponderação curricular 

ao abrigo do SIADAP. 

Os professores do gabinete que apenas leccionam (sem funções de 

coordenação), são avaliados através da avaliação extraordinária aplicável ao 

pessoal docente. 

 

 

5. De que forma deverão ser avaliados os docentes em exercício de funções 

técnico-pedagógicas em associações (de direito privado ou público), Casas do 

Povo ou clubes desportivos?  

Estes docentes são avaliados através da avaliação extraordinária aplicável ao 

pessoal docente. 

 

 

6. Como deve ser operacionalizada a avaliação extraordinária dos docentes em 

funções técnico-pedagógicas em serviços da administração regional e local? 

Estes docentes deverão solicitar a ponderação curricular ao abrigo do SIADAP 

(ficha de técnico superior) ao respectivo serviço ou câmara municipal. Por exemplo, 

um docente que esteve em exercício de funções técnico-pedagógicas numa 

autarquia, deverá requerer a ponderação na Câmara Municipal onde exerceu 

funções nos anos 2008 e ou 2009.  

Note-se que a avaliação pelo SIADAP é anual, podendo ser atribuída uma nota 

distinta para os anos em causa. 

 

6.1.  E caso perfaçam o tempo para progressão até 31 de Agosto de 2010 e tenham 

objectivos a decorrer? 

Nestes casos o docente deverá aguardar pela avaliação que irá obter em 

sede de SIADAP, sendo que a progressão irá ter efeitos retroactivos à data em que 

cumpriu o módulo de tempo de serviço. 

 

6.2.  Tratando-se de docentes em mobilidade em serviços da SREC, quais são os 

critérios a adoptar? 

A ficha a aplicar encontra-se disponível em www.madeira-edu.pt/drae, em 

Pessoal Não Docente > Documentos Modelo > Funções técnico-pedagógicas.  
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7. Um docente que esteve requisitado na Câmara Municipal, no ano lectivo 

2005/2006 até 2009/2010 tendo sido avaliado por essa entidade, apresentando um 

relatório final abrangente dos 4 anos. Terá de ser sujeito a esta avaliação 

extraordinário, visto já ter sido avaliado? 

Uma vez que o professor esteve a exercer funções de técnico superior, deverá 

requerer o suprimento da avaliação à Câmara Municipal nos termos do SIADAP, 

devendo ser avaliado pelas fichas de ponderação curricular do técnico superior. 

O relatório apresentado é apenas uma contrapartida pela prestação de serviço 

naquele organismo. 

 

 

8. Os docentes membros de gabinete do Governo Regional (Adjuntos, Conselheiros 

Técnicos, etc.), são avaliados de que forma? 

Estes docentes deverão solicitar a ponderação curricular ao abrigo do SIADAP 

(ficha de técnico superior) no respectivo gabinete do membro do Governo Regional. 

 

 

9. Qual o tempo mínimo para proceder à avaliação extraordinária? 

A avaliação dos docentes contratados realiza-se no final do período de contrato 

e desde que tenham prestado, no mínimo, seis meses (n.º 6 do artigo 45.º do ECD da 

RAM). Deste modo, os docentes que tenham tempo de serviço inferior a 6 meses em 

2008, apenas serão avaliados em relação a 2009. 

 

10. Um docente que veio transferido de uma escola do Ministério da Educação em 1 

de Setembro de 2009 (ano escolar 2009/2010), e que apenas tem 4 meses de 

funções aqui na RAM, deverá ser avaliado? É avaliado pela escola do continente?  

Este docente é avaliado em 2009 pela escola do continente, uma vez que é 

com este estabelecimento que reúne o maior período de contacto funcional. O 

docente deverá entrar em contacto com o estabelecimento do continente ou com os 

serviços do Ministério da Educação no sentido de lhe ser atribuída uma avaliação 

relativamente aquele período. Em 2010 o docente será avaliado pela Região. 

 

 

11. Qual a escola que deve operacionalizar a avaliação extraordinária em casos de 

mobilidade ou mudança de estabelecimento?  
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Por uma questão prática, a avaliação é efectuada pela escola que tem, na 

presente dada, o processo individual do docente. 

 

 

12. E os docentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social, com 

vencimentos equiparados aos da Função Pública, devem pedir a avaliação 

extraordinária? 

Estes docentes deverão pedir uma avaliação extraordinária, nos termos do 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2010/M, de 18 de Agosto, aplicando o Modelo I ou 

II, consoante o docente perfaça ou não o tempo para progressão até 31 de 

Dezembro de 2010.  

Este processo deve ser conduzido pela respectiva Direcção do estabelecimento, 

sendo que brevemente serão emanadas orientações pela DRAE. 

 

 

13. É de avaliar os docentes em licença sem vencimento? Por exemplo, durante o ano 

escolar 2008/2009. 

Não. Estes docentes apenas têm avaliação nos anos em que possuam um 

contacto funcional superior a 6 meses. 

No caso apresentado apenas será avaliado entre 1 de Janeiro e 31 de Agosto 

de 2008 (8 meses). 

 

 

14. E os docentes que se encontram de atestado médico / junta médica?  

Estes docentes são avaliados normalmente, atendendo a que o ECD da RAM 

(artigo 93.º), determina que estas ausências são equiparadas a serviço docente 

efectivo. 

 

 

15. E os docentes que tenham estado de licença sabática ou equiparação a bolseiro? 

Estes docentes são avaliados normalmente, atendendo a que o ECD da RAM 

(artigo 93.º), determina que estas ausências são equiparadas a serviço docente 

efectivo. 
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16. A avaliação dos formadores do Centro de Novas Oportunidades (CNO) da 

Direcção Regional de Qualificação Profissional é feita em que termos? 

É feita ao abrigo da avaliação extraordinária aplicável ao pessoal docentes. 

Por uma questão operacional, uma vez que a DRQP não possui os processos 

individuais destes docentes, o processo poderá ser conduzido pelas respectivas 

escolas. 

 

 

17. Como são feitos os arredondamentos nas classificações parciais e finais? 

As notas são expressas até à casa decimal, sem arredondamentos.  

Exemplos: 

Uma nota parcial de 0,66666… corresponde a 0,6.  

Uma classificação final de 7,99999 … corresponde a 7,9 
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Esquema: 

FUNÇÕES E CARGOS ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO 

� Funções técnico-pedagógicas (a tempo inteiro) em: 

o Serviços da SREC (IDRAM, DRE, DRAC, etc.); 

o Serviços da administração regional (SRA, SRTT, etc.) - os critérios a 

adoptar são os que estão em vigor nos respectivos serviços; 

o Administração local (Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, 

etc.) - os critérios a adoptar são os que estão em vigor nas 

respectivas autarquias. 

Serviços / Autarquias 

� Membros de gabinete do Governo Regional (Adjuntos, Conselheiros 

Técnicos, etc.). 
Gabinete do SREC 

� Delegado Escolar. DLE / DRAE 
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� Coordenador regional (GCDE-DRE); 

� Coordenador de modalidade (GCDE-DRE); 

� Coordenador regional (GCEA-DRE). 

GCDE ou GCEA 

� Docentes em exercício efectivo de funções. 
Escola 

(que possua o respectivo 
processo individual) 

� Director ou Presidente do Conselho Executivo; Escola / DRAE 

� Funções técnico-pedagógicas em: 

o Associações; 

o Clubes desportivos; 

o Casas do Povo, etc. 

Escola 

� Coordenador concelhio (GCDE-DRE); 

� Coordenador concelhio (GCEA-DRE); 

� Animador (GCEA-DRE). 

Escola 

� Presidente de Câmara Municipal; 

� Vereador (a tempo inteiro); 

� Presidente de Junta Freguesia (a tempo inteiro); 

� Deputados da Assembleia Regional e da República. 

Escola 

� Docentes de estabelecimentos de educação / ensino pertencentes a IPSS 

com vencimentos equiparados aos da Função Pública. 
Escola (IPSS) 
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� Formadores da DRQP (Centro de Formação e CNO). Escola / DRQP 
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1. HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÉMICAS [HP/A] – Referente à habilitação profissional/grau 

académico do docente. 

 

1. Qual a habilitação a considerar no caso de um docente que concluiu em 2009 um 

curso de mestrado? A licenciatura ou o mestrado? 

Nesta situação deverá ser considerado o mestrado, por se tratar da habilitação 

académica mais elevada durante o período em apreço, de 1 de Janeiro de 2008 a 31 

de Dezembro de 2009. 

Caso o docente apenas tenha adquirido o grau académico já em 2010, esta 

habilitação apenas poderá ser contabilizado numa eventual ponderação curricular 

desse ano. 

 

 

2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL [FP] - Referente às acções de formação frequentadas (são 

consideradas, em função do seu contributo para a melhoria do desempenho profissional, todas as acções 

de formação contínua acreditadas e ou validadas, independentemente do ano da sua realização, desde 

que não tenham sido consideradas em anteriores avaliações do desempenho). 

 

1. Poderá ser considerada uma acção de formação realizada em 2001? 

A formação não tem que ser necessariamente a efectuada pelo docente nos 

anos 2008, 2009 e, consoante os casos, 2010. O docente pode utilizar qualquer 

formação – validada ou acreditada pela DRE, desde que não tenha sido 

contabilizada em progressões anteriores. 

As escolas deverão manter um registo das formações utilizadas, por exemplo, 

anexando os certificados de formação com a inscrição das horas utilizadas. 

 

 

2. Os certificados de acções de formação em que o docente é o formador, é de 

contabilizar na ponderação curricular? Em caso afirmativo como é contabilizado? 

Poderão ser consideradas as acções de formação como formadores até ao 

limite máximo de metade do número de horas exigidas para a progressão (alínea c) 

do ponto 1. do Despacho n.º 106/2005, de 30 de Setembro). 

Por exemplo, caso se trate de um escalão com um módulo de 5 anos, é exigido 

125 horas de formação, pelo que apenas poderão ser consideradas 62,5 horas como 

formador. 
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3. O curso de formação de formadores pode ser considerado dentro da formação 

profissional? 

Este curso apenas poderá ser contabilizado se eventualmente tiver sido validado 

ou acreditada pela DRE. 

Não deverá ser contabilizada a mera posse do CAP (certificado de aptidão 

profissional) de formador, uma vez que este certificado não significa, por si só, que o 

docente tenha frequentado o curso de formação de formadores. 

 

 

4. Um docente que possua um curso de formação de 100 horas realizado em 2009 e 

que apenas necessite de 76 horas para atingir a nota máxima neste parâmetro, 

poderá utilizar as 24 horas remanescentes na próxima progressão? 

Sim. As horas remanescentes poderão ser utilizadas numa próxima progressão, 

devendo as escolas organizar o processo de avaliação de forma a controlar as horas 

utilizadas e as não utilizadas nesta avaliação. 

Para o efeito recomendamos que anexem os certificados de formação com a 

indicação das horas de formação utilizadas. Em alternativa, poderá ser criado um 

mapa com a designação da acção de formação, datas, duração total e n.º de horas 

utilizadas nesta avaliação. 

 

 

5. Poderá ser considerada qualquer formação organizada pela DRE ou pela DRAE? 

Não. A formação a considerar deverá ser creditada ou validada pela DRE, 

independentemente de ter sido dinamizada por aquele organismo ou por outro 

pertencente à SREC. 

 

 

6. Poderá ser considerado um certificado sem a indicação de horas de formação. 

Não. Os certificados a considerar deverão conter as horas de formação, 

creditadas ou validadas pela DRE. 

 

 

7. Um professor contratado poderá utilizar a formação realizada em anos anteriores, 

apesar de ter mencionado essa formação no relatório anual? 
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Sim, uma vez que essas acções de formação não tiveram implicação na 

atribuição de qualquer avaliação ou progressão. 

 

 

8. Atendendo a que os Presidentes dos Conselhos Executivos estavam anteriormente 

dispensados de avaliação de desempenho aquando da progressão, poderá ser 

contabilizada uma acção de formação realizada no módulo de tempo de serviço 

anterior? 

Sim, atendendo ao facto de que essas acções de formação não tiveram 

implicação na progressão. 

 

 

9. É de considerar os certificados emitidos pelos Sindicatos em conjunto com a 

Direcção Regional de Qualificação Profissional, relativamente a projectos de 

formação co-financiados pelo Fundo Social Europeu. 

É de aceitar estes certificados atendendo a que o co-financiamento destes 

projectos de formação obrigava à validação prévia da formação pela DRE. 

Note-se que os certificados mais recentes já contêm a acreditação ou 

validação pela DRE.  
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3. EXERCICIO DOS CARGOS DE PRESIDENTE DO CONSELHO PEDAGÓGICO/PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA COMUNIDADE EDUCATIVA [PCP/PCCE] (0,2 pontos por cada ano de 

mandato)   

 

1. De que forma deverá ser contabilizado o exercício do cargo de Presidente do 

Conselho Pedagógico apenas durante o ano escolar 2007/2008 (8 meses em 

2008)? 

Nesta situação, uma vez que o exercício do cargo seja superior a 6 meses, é de 

atribuir 0,2 pontos. 

 

 

4. EXERCÍCIO DOS CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO [CAG] - conselho executivo, 

comissão instaladora, director e adjuntos nas escolas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino 

secundário, director nas escolas do 1º ciclo do ensino básico e director e subdirector dos estabelecimentos 

de infância  (1 ponto por cada ano de mandato) 

 

1. Qual a nota a atribuir neste parâmetro quando o docente tenha exercido o cargo 

de presidente do conselho executivo apenas durante 8 meses? 

Nesta situação é atribuída uma nota proporcional, tendo em conta que 12 

meses correspondem a 1 ponto. A nota a atribuir no caso apresentado é de 0,6. 

Uma vez que as fichas não contemplam esta situação, deverá ser preenchida 

uma ficha manual. 

 

 

2. Como deverá ser contabilizado o exercício de funções de director em substituição, 

devido a uma licença de maternidade? É de contabilizar o tempo em que o 

director não exerceu funções? 

De acordo com o ECD da RAM (artigo 93.º), estas ausências são equiparadas a 

serviço docente efectivo, pelo que será de contabilizar para o Director pelo período 

total e para o seu substituto legal de forma proporcional. 
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5. EXERCÍCIO DE CARGOS NAS ESTRUTURAS DE GESTÃO INTERMÉDIA [GEGI] (0,1 ponto por 

cada ano de mandato) 

 

1. Quais são, concretamente, os cargos de gestão intermédia (Ponto 5)? A Direcção 

de Turma é um cargo de gestão intermédia? 

Os cargos de gestão intermédia poderão ser consultados no Decreto Legislativo 

Regional n.º 21/2006/M, de 21 de Julho: 

a) Coordenador do departamento curricular (artigo 39.º); 

b) Delegado de disciplina (artigo 41.º); 

c) Director de turma (artigo 43.º); 

d) Professor tutor (artigo 44.º); 

e) Coordenador de ciclo (artigo 46.º); 

f) Orientador de estágio (artigo 47.º); 

g) Coordenador do curso de ensino recorrente (artigo 49.º). 

 

Em função do crédito global de horas, poderão ser fixados no regulamento 

interno da escola outras estruturas de gestão intermédia no sentido de assegurar o 

acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos, designadamente de cariz 

Pedagógico e Técnico-Pedagógico. 

 

São ainda considerados como cargos de gestão intermédia: 

a) Assessores das Direcções, Conselhos Executivos ou Comissões Instaladoras; 

b) Director de Instalações Desportivas; 

c) Coordenador de TIC; 

d) Coordenador concelhio do GCDE; 

e) Coordenador concelhio do GCEA; 

f) Animador do GCEA; 

 

Outros cargos a considerar: 

a) Coordenador do projecto Eco-Escolas; 

b) Docentes que leccionam Educação para a Sexualidade - ESA (equiparados ao 

cargo de director de turma); 

c) Funções na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (funções a 

tempo parcial); 

d) Delegado à profissionalização; 

e) … 
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2. Um docente com o cargo de director de turma, só no ano lectivo 2008/2009, onde 

é assinalado no Ponto 4 da ponderação curricular? Ano 2008? Ou ano 2009? Ou 

em ambos? 

Se o desempenho do cargo foi de apenas um ano, é de considerar ou no ano 

de 2008 ou no ano de 2009.  

Se o desempenho for apenas em 2007/2008 (8 meses em 2008), é de atribuir 0,1, 

por ter uma duração superior a 6 meses. 

 

 

3. O cargo de Gestor da Formação, adstrito às Delegações Escolares, poderá ser 

considerado como um cargo de estruturas intermédias? 

Apenas se for a tempo inteiro e desde que essas funções estejam certificadas por 

uma entidade competente (por. ex. DRE). 

 

 

4. Podem os supervisores de provas de aferição ser considerados cargos de gestão 

intermédia ou de interesse público? 

A resposta é não, pois atendendo ao princípio de equidade, não seria legítimo 

que um cargo de natureza esporádica e que apenas ocupa um pequeno período 

durante o ano, equivalesse em termos de avaliação ao de um cargo de exercício 

a tempo inteiro durante todo o ano. 

 

 

5. E o exercício de funções na Comissão de Protecção das Crianças e Jovens em 

Risco a tempo parcial? 

Sim, é de considerar como um cargo de gestão intermédia as funções na CPCJR 

a tempo parcial. Note-se que o exercício destas funções a tempo inteiro é 

considerado um cargo de reconhecido interesse público ou de relevante interesse 

social (ponto 7.). 
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6. AUTORIA DE MANUAIS, PROGRAMAS ESCOLARES, LIVROS E ARTIGOS EM REVISTAS DA 

ESPECIALIDADE DA ÁREA CIENTÍFICA OU EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO [AM] (0,4 pontos por 

cada manual/programa escolar/livro/artigo) 

 

1. Poderão ser considerados livros que não sejam na área do docente? Por exemplo, 

um docente de Física que publique um livro sobre Ciência Política? 

Não. Apenas podem ser considerados manuais, programas escolares, livros e 

artigos em revistas, que sejam da respectiva área científica ou em ciências da 

educação. 

 

 

2. Poderá ser considerado qualquer artigo ou livro? 

Apenas é contabilizada a autoria de manuais, livros ou artigos em revistas, com 

ISBN (International Standard Book Number) ou ISSN (International Standard Serial 

Number). 

 

 

3. É de considerar um artigo publicado numa revista de um sindicado, que possui 

ISBN? 

Poderá ser considerado se o artigo versar sobre uma temática relacionada com 

a área científica do grupo de recrutamento do docente ou as ciências da educação. 

 

 

4. Poderá ser considerado um livro com ‘Depósito Legal’ 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 74/82 de 3 de Março e Decreto-Lei n.º 362/86 de 28 

de Outubro, o Depósito Legal é obrigatório para as obras impressas ou publicadas em 

qualquer ponto do país, seja qual for a sua natureza e o seu sistema de reprodução, 

ou impressas no estrangeiro por editor domiciliado em Portugal, e ainda teses de 

mestrado e doutoramento, trabalhos de síntese, estudos e dissertações e outros 

trabalhos relativos às carreiras docentes do ensino universitário e do ensino superior 

politécnico. 

Deste modo, é de considerar um livro que possua apenas o registo do Depósito 

Legal, desde que se trate de uma publicação em série. 
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7. EXERCICIO DE CARGOS DE RECONHECIDO INTERESSE PÚBLICO OU DE RELEVANTE 

INTERESSE SOCIAL: autarcas a tempo inteiro, deputados a tempo inteiro, membros da comissão 

protecção das crianças e jovens em risco a tempo inteiro e dirigentes sindicais [CIP] (1 ponto por cada ano 

de mandato) 

 

 

1. De que forma é contabilizado o exercício de funções como dirigente sindical 

autorizado pela Secretaria Regional de Educação e Cultura a tempo parcial?  

Os dirigentes sindicais a tempo parcial são valorizados com 1 ponto por cada 

ano completo de mandato em 2008, 2009 e, eventualmente, 2010. 

 

 

2. E os docentes que foram dirigentes sindicais apenas durante parte do ano (por ex. 

4 meses)? 

As funções como dirigente sindical apenas durante uma parte do ano são de 

contabilizar de forma proporcional. No caso referido na questão (4 meses) é de atribuir 

0,3 valores. Uma vez que as fichas não contemplam esta situação, deverá ser 

preenchida uma ficha manual.  

 

 

3. E o exercício de funções na Comissão de Protecção das Crianças e Jovens em 

Risco a tempo inteiro? 

Se exerceu funções na CPCJR, a tempo total, é de considerar como um cargo 

de reconhecido interesse público ou de relevante interesse social. 


