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Orgonìsmo: Direção Regional de Educação 2017118

- Se os limiles legois de oÌribuìçõo dos menções de Excelente e de RelevqnÌe forom ultropossodos indicor em

que números o forom, relotivomente oos dirigenÌes intermédÌos (SIADAP-RAM 2) e restonÍes trobolhodores,

por coneiro (SIADAP-RAM 3).

Observações:
l) Do uúverso de trabalhadores da DRE, 45 trabalhadores foram avaliados pelo mecanismo do suprimento da

ívaliação,nos termos dos artigos 39.o e 40.o do Decreto Legislativo Regional(DlR) n! 2712009/M, de 2L de agosto,

alteraáo pelo DLR n.. 15/2015Â4 , óe27 de dezembro, e cujos fundamentos se encontf,am expressos e aprovados nas

atas núm-eros I e 2, do ano de 2019, do Conselho de Coordenação da Avaliação da DRE, de vinte e oito de janeiro e

vinte e cinco de março, respetivamente.

2) 39 trabalhadores da DRE não estão contabilizados nesta avaliação, uma vez que exerceram funções noutros

sárviços/escolas pelo que foram avaliados pelos serviços onde efetivam€nte exerceram funções, nos termos das

orientações da DRIG/DRAPMA.
3) Foram objeto de apreciação 5 processos de relamações, que, após apreciação, todos mereceram decisão favorável,

passando à menção áe relevante e extra quota (SIADAP RAM 3: 1 da carreira técnica superior e 4 da carreira de

assistente técnico).

- Encontrom-se definidos os objectivos o prosseguir no ono em curso?
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- Coso tol nÕo tenho sido efectuodo, indÌcor os moÌivos


