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Fases de reclamação

art. 68º do DLR n.º 27/2009/M, de 21/8

O trabalhador pode reclamar por

escrito, ao dirigente máximo do

serviço, do acto da homologação

num prazo de 10 dias úteis a

contar da data do seu

conhecimento

(n.º 1 do art. 68º)

O avaliador dá conhecimento ao 

avaliado da homologação, num prazo de 

5 dias úteis (art. 67º)

O avaliado 

concorda com a 

avaliação 

homologada?

Não

O dirigente máximo, tem em 

conta os fundamentos do avaliado, 

avaliador bem como parecer do 

CCA, e toma uma decisão no 

prazo máximo de 15 dias úteis

(n.º 1 e 4 do art. 68º)

O avaliado tem direito a aceder 

gratuitamente aos documentos relativos 

à sua avaliação, através de consulta e 

ou obtenção de fotocópias, as quais lhe 

deverão ser facultadas no prazo máximo 

de 5 dias úteis. 

(n.º 2 do art. 68º)

Caso o dirigente máximo não 

responda à reclamação no prazo 

de 15 dias úteis, a mesma 

considera-se tacitamente 

indeferida  

(n.º 5 do art. 68º)

O avaliado aceita 

a decisão da 

reclamação?

O avaliado toma conhecimento da 

decisão da reclamação

NãoSim

Decisão administrativa 

do Secretário Regional 

de Educação e Cultura

Decisão não favorável 

ao trabalhador

Sim.

Conclusão do processo de avaliação

Sim

Se o avaliado pede para consultar o 

processo de avaliação, o prazo de 15 

dias para responder à reclamação 

suspende-se, e inicia-se um novo 

prazo a contar da data do pedido de 

consulta dos documentos.

(n.º 3 do art. 68º)

Homologação

até 30 de Março

(art. 67º)

Mantêm-se a avaliação dada aquando 

da homologação

O trabalhador tem direito a ver revista 

a sua avaliação ou a ser-lhe atribuída 

nova avaliação, caso não seja possível 

a revisão da avaliação, designadamente 

por substituição superveniente do 

avaliador, é competente para o efeito o 

novo superior hierarquico ou dirigente 

máximo do serviço, a quem cabe 

proceder a nova avaliação

(n.º 2 e 3 do art. 69º)

CCA 

elabora um 

parecer

Decisão do dirigente 

máximo do serviço 

sobre a reclamação

O trabalhador pode impugnar a avaliação  

por recurso hierárquico a interpor por 

escrito ao Secretário Regional de 

Educação e Cultura  ou por impuganção 

jurisdicional

(n.º 1 do art. 69º)

Decisão da 

Impugnação 

jurisdicional

Decisão favorável ao 

trabalhador
Não.

Trabalhador concorda com a decisão 

administrativa do Secretário Regional 

de Educação e Cultura?


