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Conselho Coordenador de Avaliação 

Ata n.º 1/2021 

 

Ao nono dia do mês de março de 2021, pelas 9h30m, reuniu, com recurso à plataforma 

Zoom, o Conselho Coordenador de Avaliação (doravante CCA), com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

1. Apresentação dos novos membros do CCA. 

2. Ponto de situação da Avaliação referente ao biénio 2019/2020. 

(…) 

 

Após a identificação dos/as trabalhadores/ as que reúnem os requisitos funcionais de 

avaliação ao abrigo do artigo 42.º do SIADAP, o CCA aprovou que, para efeitos da 

distribuição de quotas de desempenho relevante, bem como as de eventual 

reconhecimento de desempenho excelente, os trabalhadores ficariam agregados, 

conforme tabela infra, em dois grupos, sendo o primeiro grupo correspondente às 

categorias de Técnico Superior e de Especialista de Informática e o segundo grupo 

correspondente às categorias de Assistente Técnico, de Técnico de Informática e de 

Assistente Operacional. 

 

Tendo em consideração as percentagens máximas de desempenho relevante 

(46*25%=12) e de desempenho excelente (46*5%=3), ficou determinado o seguinte: 

 

 Menção qualitativa desempenho relevante: 9 ficariam adstritas ao primeiro 

grupo e 3 ao segundo. 

  Menção qualitativa desempenho excelente: 2 ficariam adstritas ao primeiro 

grupo e 1 ao segundo. 

Foi ainda aprovado que as menções de relevante e excelente que eventualmente não 

venham a ser atribuídas a um dos grupos reverterão, caso necessário, para o outro 

grupo.  
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Carreiras 

 

N.º de 

trabalhadores/as 

 
Agregação 

 
Grupo 1 e Grupo 2 

Percentagem de 

desempenho relevante  

25% 

Percentagem de 

desempenho excelente  

5% 

Técnica Superior/  33 

34 

 

9 

 

2 
Especialista de Informática 1 

Assistente Técnico  9 

12 3 1 
Técnico de Informática/ 1 

Assistente Operacional 2 

TOTAL 46 46 12 3 

 

(…) 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, após o que se lavrou a presente 

ata, que foi devidamente aprovada, assinada e rubricada por todos os elementos do 

CCA. 

 


