
CÓDIGOOE I OE IIOE IIIOE IVOE V OE Tipo % QUAR/ParametroEficiência 80%OO1 OE I Eficiência 25%5 ClassificaçãoSuperado Cumprido Não cumpridoOO1-AE1 Construção de instrumento de registo e cálculo automatizado do número de pontos de cada trabalhador e da alteração de posição remuneratória Data de disponibilização da ferramenta data 30/04/2019 Correio Eletrónico DATDSRH 20%OO1-AE2 Envio de circular a solicitar o preenchimento do suprarreferido ficheiro com o resultado das avaliações SIADAP referentes ao biénio 2017-2018 Data de envio às escolas e serviços data 15/06/2019 Correio eletrónico DSRHDAT 20%OO1-AE3 Validação dos mapas de pontos e alterações remuneratórias das escolas e serviços Data da homologação data 30/07/2019 Documento homologado DATDSRH 20%OO1-AE4 Envio de ficheiro ao PAGESP-Portal do Funcionamento para efeitos de processamento das alterações Data de envio data 31/07/2019 Correio eletrónico DAT DSRH 20%OO1-AE5 Abrangência de, pelo menos, 90% dos trabalhadores avaliados Percentagem de trabalhadores abrangidos taxa de resposta 90% Lista nominativas homologadas DATDSRH 20%

MISSÃO

Promover a implementação e avaliação das políticas de inovação, gestão e desenvolvimento de recursos humanos da SRE.Implementar desenvolvimento organizacional nas organizações escolares da RAM.

Secretaria Regional de Educação Aprovo,

14/12/2018

______________________________O Secretário Regional de Educação(Jorge Maria Abreu Carvalho)Direção Regional de Inovação e GestãoQuadro Referencial de Avaliação de Desempenho do Serviço201901/01/2019 - 31/12/2019

Aperfeiçoar os sistemas de informação, de avaliação do sistema educativo e de apoio à tomada de decisão no âmbito do sistema educativo regional.

A DRIG tem por missão assegurar condições políticas, legais e técnicas para o desenvolvimento da autonomia, administração e gestão das organizaçõesescolares, garantindo a sua gestão estratégica e promovendo melhoria organizacional, assim como o apoio e coordenação na implementação de políticas de desenvolvimento e valorização dos recursos humanos na educação, no âmbito das definidas para a administração pública regional.VISÃOA DRIG ser reconhecida como um serviço público que promova de forma sustentável o desenvolvimento organizacional das escolas e a melhoria do sistema educativo regional.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)Efetuar a gestão rigorosa e criteriosa dos recursos humanos do sistema educativo regional tendo em consideração a respetiva sustentabilidade.

Peso Resultado(colocar apenas a data ou quantitativo alcançado, conforme definido na meta)

Disponibilizar informação adequada e oportuna que sustente o conhecimento das organizações escolares e do sistema educativo regional, tendo em vista a sustentabilidade das opções e decisões.OBJETIVOS OPERACIONAIS (OO)Garantir as valorizações remuneratórias do pessoal não docente da S.R.E. resultantes das avaliações de desempenho obtidas no biénio 2017-2018 até 1 de agostoAtividades estratégicas Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Responsabilidade



OO6 OE I Eficiência 25%3 ClassificaçãoSuperado Cumprido Não cumpridoOO6-AE1 Aperfeiçoamento das simulações das progressões na carreira docente. Data de disponibilização da informação (interna) data 31/01/2019 Fichas DSAERHD 33%OO6-AE2 Envio das fichas para as escolas e delegações escolares. Data de disponibilização da informação data 31/01/2019 Correio eletrónico DSAERHD 33%OO6-AE3 Receção e verificação das listas de progressão das escolas, para efeitos de homologação e eventual comunicação ao PFP. Data de envio taxa de validação 90% Correio eletrónico DSAERHD 33%

OO7 OE I Eficiência 25%4 ClassificaçãoSuperado Cumprido Não cumpridoOO7-AE1 Construção e envio às escolas e delegações escolares de ofício(s)-circular(es) com vista à aferição das vagas sujeitas a concurso. Data de envio data 15/06/2019 Correio eletrónico DSAERHD 25%

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do objetivo/Outras observações:Implementar em articulação com as escolas as progressões na carreira docente e a recuperação do tempo de serviço compreendido entre 30/08/2005 e 31/12/2007 e entre 01/01/2011 e 31/12/2017.Atividades estratégicas Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Responsabilidade

Peso Resultado(colocar apenas a data ou quantitativo alcançado, conforme definido na meta)
Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do objetivo/Outras observações:Desenvolver os procedimentos relativos aos concursos de pessoal docente, tendo em vista a colocação dos docentes nas escolas até ao início do ano letivo.Atividades estratégicas Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Responsabilidade

Peso Resultado(colocar apenas a data ou quantitativo alcançado, conforme definido na meta)



OO7-AE2 Apuramento do n.º de vagas referentes às diversas fases dos concursos. Elaboração dos mapas data 30/04/2019 Mapas DSAERHD 25%OO7-AE3 Elaboração e publicitação do aviso de abertura dos concursos. Aviso de abertura data 30/04/2019 JORAM DSAERHDDSAJ 25%OO7-AE4 Publicitação das listas ordenadas e de colocação nos prazos estabelecidos. Publicitação das listas taxa de resposta 99% Página eletrónica DSAERHD 25%

OO13 OE II Eficiência 25%4 ClassificaçãoSuperado Cumprido Não cumpridoOO13-AE1 Produção do texto das propostas de diplomas em reuniões internas. Data da versão final data 31/01/2019 Correio eletrónico DSAERHDDSAJ 25%OO13-AE2 Envio ao Gabinete do Exmo. Senhor Secretário Regional de Educação para remessa ao departamento do Governo Regional responsável pela área da Data de envio data 15/02/2019 Correio eletrónico DSAERHD 25%OO13-AE3 Envio das propostas aos parceiros sindicais Data de envio prazo 15/02/2019 Correio eletrónico DSAERHDDSAJ 25%OO13-AE4 Redação e envio das versões finais ao Gabinete do Exmo. Senhor Secretário Regional de Educação para publicação em JORAM Data de envio data 14/04/2019 Correio eletrónico DSAERHDDSAJ 25%

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do objetivo/Outras observações:Optimizar a gestão dos recursos humanos docentes, apresentando uma proposta legislativa regulamentadora do procedimento especial de transição de grupo de recrutamento.Atividades estratégicas Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Responsabilidade Peso Resultado(colocar apenas a data ou quantitativo alcançado, conforme definido na meta)



QUALIDADE 20%OO9 OE II Qualidade 25%8 ClassificaçãoSuperado Cumprido Não cumpridoOO9-AE1 Realização de sessões de esclarecimento conjuntas sobre o processo de conclusão do 1.º ciclo avaliativo após o descongelamento N.º de escolas abrangidas universo abrangido 70% Folhas de presença DATDSAERHD 13%OO9-AE2 Organização e preparação de formação sobre avaliação de desempenho docente de acordo com o novo regulamento. Data de envio do processo para validação na DRE data 15/02/2019 Correio eletrónico GAOPSER 13%OO9-AE3 Criação de conjunto de perguntas frequentes sobre o processo de conclusão do 1.º ciclo avaliativo após o descongelamento Data de publicação data 28/02/2019 Página de Internet DAT 13%OO9-AE4 Atualização do conjunto de perguntas frequentes sobre avaliação Data de publicação data 28/02/2019 Página de Internet DAT 13%OO9-AE5 Validação do processo de aplicação de percentis remetidos pelas escolas aos docentes com data de progressão até 31-08-2018 Data de conclusão data 15/06/2019 Ficheiros DAT 13%OO9-AE6 Apresentação de relatório 1.ª fase de avaliações Data de realização da apresentação data 30/06/2019 Correio eletrónico DAT 13%OO9-AE7 Validação do processo de aplicação de percentis remetidos pelas escolas aos docentes com data de progressão até 31-08-2019 Data de conclusão data 01/11/2019 Ficheiros DAT 13%OO9-AE8 Validação do processo de aplicação de percentis remetidos pelas escolas aos docentes com data de progressão até 31-08-2020 Data de conclusão data 31/12/2019 Ficheiros DAT 13%
OO14 OE III Qualidade 25%3 ClassificaçãoSuperado Cumprido Não cumpridoOO14-AE1 Dinamização de workshops sobre Regulamento Interno Nº de escolas abrangidas universo abrangido 20 Registo de presenças GAOPSER 33%OO14-AE2 Análise dos documentos estruturantes das escolas em início de ciclo de gestão e respetivo feedback. Percentagem de escolas abrangidas universo abrangido 20% Registos internos GAOPSER 33%OO14-AE3 Prestação de apoio às escolas na construção dos seus documentos quando solicitado. Prazo de resposta (em semanas) prazo 2 Correio eletrónico GAOPSER 33%

Apoiar as organizações escolares na implementação da avaliação de desempenho do pessoal docente e proceder à sua avaliação na sequência das alterações ao Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2012/MAtividades estratégicas Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Responsabilidade

Peso Resultado(colocar apenas a data ou quantitativo alcançado, conforme definido na meta)

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do objetivo/Outras observações:

Proporcionar uma visão articulada e coerente dos instrumentos estruturantes da autonomia das escolasAtividades estratégicas Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Responsabilidade
Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do objetivo/Outras observações:

Peso Resultado(colocar apenas a data ou quantitativo alcançado, conforme definido na meta)



OO16 OE III Qualidade 25%3 ClassificaçãoSuperado Cumprido Não cumpridoOO16-AE1 Construção de um quadro de informações dos estabelecimentos de ensino, integrando e contextualizando a interpretação dos resultados de forma a potenciar a autorreflexão e análise crítica Nº de escolas abrangidas universo abrangido 4 Correio Eletrónico OERAM 33%OO16-AE2 Realização de um ciclo de conferências debate Nº de conferências n.º de produtos 1 Publicação na Página OERAMGAOPSER 33%OO16-AE3 Colaboração com as organizações escolares no seu processo de autoconhecimento fornecendo informação e/ou formação mediante as solicitações ou calendarização estabelecida pelo Diretor Regional Prazo de envio da resposta prazo 30 Correio Eletrónico OERAM 33%

OO20 O V Qualidade 25%7 Classificação

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do objetivo/Outras observações:

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do objetivo/Outras observações:

Peso Resultado(colocar apenas a data ou quantitativo alcançado, conforme definido na meta)
Promover o conhecimento, a reflexão e a melhoria das organizações escolares de forma cooperativa e sustentávelAtividades estratégicas Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Responsabilidade

Peso Resultado(colocar apenas a data ou quantitativo Aprofundar as potencialidades de trabalhos e estudos em desenvolvimento e desenvolver novos estudos, no âmbito do sistema educativo que possibilitem fundamentar opções e decisões regionais e locaisAtividades estratégicas Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Responsabilidade



Superado Cumprido Não cumpridoOO20-AE1 Estudo das desigualdades sócio económicas e resultados escolares do ensino secundário Data de disponibilização data 31/10/2019 Correio Eletrónico OERAM 14%OO20-AE2 Análise dos resultados escolares dos alunos no 2º e 3º ciclo do ensino básico por disciplina e tipologia de escola Data de disponibilização data 31/05/2019 Correio Eletrónico OERAM 14%OO20-AE3 Estudo do 1º ciclo Ensino Básico, resultados e impactos - apresentação de proposta Data de disponibilização data 31/12/2019 Correio Eletrónico OERAM 14%OO20-AE4 Estudo sobre "Modelos de reordenamento da rede escolar" - relatório Fase 1 Data de disponibilização data 30/10/2019 Correio Eletrónico OERAM 14%OO20-AE5 Estudo de impacto da estabilidade docente e da continuidade do professor titular nos resultados escolares Data da disponibilização data 31/10/2019 Correio Eletrónico OERAM 14%OO20-AE6 Análise por escolas, tipologia de escolas ou escolas agrupadas dos dados do estudo sobre Educação para a Cidadania na RAM N.º análises n.º de produtos 6 Correio Eletrónico OERAM 14%OO20-AE7 Estudo de Trajetos dos Estudantes do Ensino Secundário (OTES) Dados preliminares data 30/12/2019 Correio Eletrónico OERAM 14%

Grupos de pessoal Dirigente Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional Carreiras e Categorias subsistentes Carreiras e Corpos especiais Carreira Docente Outros TotalHomens 5 6 7 0 2 0 3 0 23Mulheres 6 19 18 8 14 0 1 0 66Total 11 25 25 8 16 0 4 0 89

RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos disponíveis a 31-12-2018

Justificação do cumprimento parcial ou do não cumprimento do objetivo/Outras observações:

Peso ou quantitativo alcançado, conforme definido na meta)Atividades estratégicas Indicador Tipo de indicador Meta Fonte de verificação Responsabilidade


