
Período em avaliação

Nome: 

Categoria: 

Serviço: 

1.   Habilitações Académicas e Profissionais (HA) Valoração Assinale com "X"

•     Titular de habilitação equiparada para efeitos profissionais à legalmente exigida para a função 

à data de integração na carreira
   1 valor

•   Titular de habilitação legalmente exigida para a função à data de integração na carreira 3 valores

•   Titular de habilitação superior à legalmente exigida para a função à data de integração na 

carreira
5 valores

2. Tempo de experiência profissional na carreira (TEFC)                                                                               Valoração Assinale com "X"

•          Até 5 anos de exercício efetivo de funções    1 valor

•          De 5 a 10 anos de exercício efetivo de funções 3 valores

•          Superior a 10 anos de exercício efetivo de funções 5 valores

3.    Exercício de funções no âmbito de ações ou projetos de relevante interesse (EFAP)                                                                                         Valoração Assinale com "X"

•     Ausência de exercício de funções no âmbito de ações ou projetos de relevante interesse    1 valor

•     Com participação em 1 ou 2 ações ou projetos de relevante interesse 3 valores

•     Com participação 3 ou mais ações ou projetos de relevante interesse 5 valores

EP = (0,80 × TEFC) + (0,20 × EFAP) 0

4.   Participação em formação profissional no âmbito das funções exercidas (VC)                                                                                         Valoração Assinale com "X"

•       Sem frequência de ações formação profissional    1 valor

•       Com frequência de ações de  formação profissional até 100 horas 3 valores

•       Com frequência de ações de formação profissional superior a 100 horas 5 valores

5.   Exercício de Cargos ou Funções (CFRIPS) Valoração Assinale com "X"

•       Sem exercício de cargos ou funções    1 valor

•       Com exercício de cargos ou funções por período até 3 anos 3 valores

•       Com exercício de cargos ou funções por período superior a 3 anos 5 valores

0

Homologo ao abrigo do artigo 40.º e alínea e) do n.º 1 do artigo 56.º do DLR n.º 27/2009/M, de 21/8, com as alterações introduzidas pelo DLR n.º 12/2015/M, de

21/12 e deliberação do Conselho Coordenador da Avaliação, de 15/11/2018.

Ponderação Curricular

Qualitativo (Desempenho relevante - de 4 a 5, Desempenho adequado - de 2 a 3,999 e Desempenho 

inadequado - de 1 a 1,999)

Atribuição de pontos decorrentes desta avaliação (LTFP)

Quantitativo (0,1 X HA) + (0,55 X EP) + (0,20 X VC) + (0,15 X CFRIPS)

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Regional Autónoma da Madeira, nos termos do artigo 40.º do DLR n.º

27/2009/M, de 21/8, com as alterações introduzidas pelo DLR n.º 12/2015/M, de 21/12 e deliberação do Conselho Coordenador da Avaliação, de

15/11/2018.
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