AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
TRABALHADORES (SIADAP 3)
FICHA DE AVALIAÇÃO
MINISTÉRIO - CULTURA
SERVIÇO DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL
NIF
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(A preencher pelo avaliador)

Avaliador
Cargo
NIF
Avaliado
Categoria/carreira

Técnico Superior

Unidade orgânica
NIF

Período em avaliação

01/01/2019

a

31/12/2020

1. OBJETIVOS DA UNIDADE ORGÂNICA
Descrição dos objetivos da unidade orgânica
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2. PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO
2.1 RESULTADOS
(A preencher no início do período de avaliação)
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO
DETERMINAÇÃO DO (S) INDICADOR (ES) DE MEDIDA E CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO

(A preencher no final do período de avaliação)
AVALIAÇÃO
Objetivo
Objetivo
Objetivo não
superado
atingido
atingido
(Pontuação 5) (Pontuação 3) (Pontuação 1)

Objetivo
1

Indicador (es)
de medida
Critérios de
superação

Objetivo
2

Indicador (es)
de medida
Critérios de
superação

Objetivo
3

Indicador (es)
de medida
Critérios de
superação
2

Objetivo
4

Indicador (es)
de medida
Critérios de
superação

Objetivo
5

Indicador (es)
de medida
Critérios de
superação

Pontuação do Parâmetro

O avaliador, em ___/___/_____, ______________________________________________________
O avaliado, em ___/___/_____, _______________________________________________________
Os objetivos n.º (s) _________ foram reformulados em ____/___/_____ constando de anexo a esta ficha.
O avaliador, em ___/___/_____, _______________________________________________________
O avaliado, em ___/___/_____, ________________________________________________________
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2.2 COMPETÊNCIAS
(A preencher no início do período de avaliação)
COMPETÊNCIAS ESCOLHIDAS
N.º
DA
LISTA

DESIGNAÇÃO

(A preencher no final
do período de avaliação)
AVALIAÇÃO
Competência
demonstrada a
um nível
elevado
(Pontuação 5)

Competência
demonstrada
(Pontuação 3)

Competência
não
demonstrada
ou inexistente
(Pontuação 1)

ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS: Capacidade
para concretizar com eficácia e eficiência os
objetivos do serviço e as tarefas e que lhe são
solicitadas.

1

Traduz-se,
nomeadamente,
nos
seguintes
comportamentos:
 Estabelece prioridades na sua acção,
conseguindo, em regra, centrar-se nas
atividades com maior valor para o serviço
(atividades-chave).
 Compromete-se, em regra, com objetivos
exigentes mas realistas e é perseverante no
alcançar das metas definidas.
 Realiza com empenho e rigor as tarefas ou
projetos que lhe são distribuídos.
 Gere adequadamente o seu tempo de trabalho,
preocupando-se em cumprir os prazos
estipulados para as diferentes actividades.
PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO: Capacidade
para programar, organizar e controlar a sua
atividade e projetos variados, definindo objetivos,
estabelecendo prazos e determinando prioridades.
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Traduz-se,
nomeadamente,
nos
seguintes
comportamentos:
 Em regra é sistemático e cuidadoso na
preparação e planeamento das suas tarefas e
atividades.
 Planeia e organiza as atividades e projetos que
lhe são distribuídos, de acordo com os
recursos que tem à sua disposição.
 Realiza as suas atividades segundo as
prioridades definidas e dentro dos prazos
previstos.
 Reavalia frequentemente o seu plano de
trabalho e ajusta-o às alterações imprevistas,
introduzindo as correções consideradas
necessárias.

4

CONHECIMENTOS
ESPECIALIZADOS
E
EXPERIÊNCIA: Conjunto de saberes, informação
técnica e experiência profissional, essenciais ao
adequado desempenho das funções.
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Traduz-se,
nomeadamente,
nos
seguintes
comportamentos:
 Possui os conhecimentos técnicos necessários
às exigências do posto de trabalho e aplica-os
de forma adequada.
 Detém experiência profissional que permite
resolver questões profissionais complexas.
 Preocupa-se em alargar os seus conhecimentos
e experiência, de forma a desenvolver uma
perspetiva mais abrangente dos problemas.
 Utiliza, na sua prática profissional, as
tecnologias de informação e de comunicação
com vista à realização de um trabalho de
melhor qualidade.
ADAPTAÇÃO
E
MELHORIA
CONTÍNUA:
Capacidade de se ajustar à mudança e a novos
desafios profissionais e de se empenhar no
desenvolvimento e atualização técnica.

6

Traduz-se,
nomeadamente,
nos
seguintes
comportamentos:
 Reage de forma positiva às mudanças,
adaptando-se a novos contextos profissionais e
mantendo um desempenho eficiente.
 Encara a diversidade de tarefas como uma
oportunidade de evolução e desenvolvimento
profissional.
 Reconhece habitualmente os seus pontos
fracos e as suas necessidades de
desenvolvimento e age no sentido da sua
melhoria.
 Mantém-se atualizado através da pesquisa de
informação e de acções de formação de
reconhecido interesse para o serviço.
RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O
SERVIÇO: Capacidade para compreender e integrar
o contributo da sua atividade para o
funcionamento do serviço, exercendo-a de forma
disponível e diligente.
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Traduz-se,
nomeadamente,
nos
seguintes
comportamentos:
 Reconhece o seu papel na prossecução da
missão e concretização dos objetivos do
serviço e responde às solicitações que, no
âmbito do seu posto de trabalho, lhe são
colocadas.
5






Em regra responde com prontidão e
disponibilidade às exigências profissionais.
É cumpridor das regras regulamentares
relativas ao funcionamento do serviço,
nomeadamente horários de trabalho e
reuniões.
Trata a informação confidencial a que tem
acesso, de acordo com as regras jurídicas,
éticas e deontológicas do serviço.

Obs: A descrição de cada competência e os comportamentos
a ela associados constantes das Listas de Competências
referem-se ao padrão médio exigível de desempenho
(Competência Demonstrada)

Pontuação do Parâmetro

O avaliador, em ___/___/_____,
___________________________________________________
O avaliado, em ___/___/______,
____________________________________________________
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3. AVALIAÇÃO GLOBAL DO DESEMPENHO
A
PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO

B

PONTUAÇÃO PONDERAÇÃO

C (AXB)
PONTUAÇÃO
PONDERADA

RESULTADOS
COMPETÊNCIAS

AVALIAÇÃO FINAL – MENÇÃO QUALITATIVA

DESEMPENHO
RELEVANTE
DESEMPENHO
ADEQUADO
DESEMPENHO
INADEQUADO

4. COMUNICAÇÃO DA AVALIAÇÃO AO AVALIADO
Tomei conhecimento da avaliação em reunião de avaliação realizada em __/__/_____
O avaliado, ___________________________________________________________________
Observações:

5. FUNDAMENTAÇÃO DA MENÇÃO DE DESEMPENHO RELEVANTE

A avaliação com menção de “Desempenho Relevante”:
Foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/___/_____,
conforme consta da respetiva ata.
Não foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em
___/___/_____, conforme consta da respetiva ata, de cuja parte relevante se anexa cópia, tendo sido
atribuída a menção de “Desempenho ____________________, correspondendo a ________.
6. FUNDAMENTAÇÃO DA MENÇÃO DE DESEMPENHO INADEQUADO
Parâmetro Resultados:
Parâmetro Competências:
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A avaliação com menção de “Desempenho Inadequado”:
Foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/___/_____,
conforme consta da respetiva ata.
Não foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em
___/___/_____, conforme consta da respetiva ata, de cuja parte relevante se anexa cópia, tendo sido
atribuída a menção de “Desempenho ____________________, correspondendo a ________.
7. RECONHECIMENTO DO MÉRITO (DESEMPENHO EXCELENTE)
Foi reconhecido mérito (Desempenho Excelente) em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação
realizada em ___/___/_____, com os fundamentos que constam da respetiva ata, de cuja parte
relevante se anexa cópia.
8. JUSTIFICAÇÃO DE NÃO AVALIAÇÃO

9. EXPECTATIVAS,

CONDIÇÕES

E/OU

REQUISITOS

DE

DESENVOLVIMENTO

PESSOAL

E

PROFISSIONAL

10. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO
Áreas a desenvolver

Acções de formação profissional a considerar

11. COMUNICAÇÃO

DA AVALIAÇÃO AO AVALIADO, APÓS VALIDAÇÃO/NÃO VALIDAÇÃO PELO
CONSELHO COORDENADOR DA AVALIAÇÃO

Tomei conhecimento da avaliação após validação/Não validação pelo Conselho Coordenador da
Avaliação, em __/__/____
O avaliado, __________________________________________________________________

12. HOMOLOGAÇÃO/DESPACHO DO DIRIGENTE MÁXIMO DO SERVIÇO
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Aos ___/___/_____, __________________________________________________
13. CONHECIMENTO DA AVALIAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO/DESPACHO DO DIRIGENTE MÁXIMO
DO SERVIÇO

Tomei conhecimento da homologação/despacho do dirigente de nível superior relativo à minha
avaliação em ___/___/_____
O avaliado, _____________________________________________________________________
14. RECLAMAÇÃO / DECISÃO DA RECLAMAÇÃO
Foi apresentada reclamação?

Sim

Não

Decisão da reclamação

15. RECURSO HIERÁRQUICO / TUTELAR
Foi apresentado recurso
hierárquico / tutelar?

Sim

Não

Decisão do recurso hierárquico / tutelar
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