
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 3 / 2023  
Processo Nº 2023/250.20.800/1  

 

  

Critérios de ponderação curricular e respetiva valoração para o período de avaliação 2021/2022 
 

José Manuel Lucas Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Aljezur,  

faz saber que: 

Terminou a 31 de dezembro de 2022, para todos os trabalhadores, o ciclo avaliativo 2021-2022 /SIADAP 3. Todos os 

trabalhadores têm direito a serem avaliados. Nos casos em que não seja possível realizar a avaliação do desempenho nos 

termos previstos no artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, nomeadamente por não 

terem sido fixados objetivos para o período em avaliação, ou que não tiveram, pelo menos, um ano e o correspondente 

serviço efetivo, prestado em contacto funcional com o respetivo avaliador, existem duas opções: 

a) Se tiverem avaliação atribuída no último ciclo avaliativo, podem arrastar essa avaliação, ou; 
b) Solicitar a avaliação por ponderação curricular. 

No da avaliação por ponderação curricular, de acordo o Despacho Normativo nº 4- A/2010, de 8 de fevereiro, a mesma 
caracteriza-se pela análise e ponderação do currículo do trabalhador, assentando nos elementos abaixo indicados, os quais 
serão avaliados com uma pontuação de 1, 3 ou 5, de acordo com os critérios definidos.  

De acordo com o art.º 2º do Despacho Normativo acima referido, a ponderação curricular é solicitada pelo trabalhador, 
sendo que no caso do Município de Aljezur deverá ser solicitado até ao dia quinze do mês de janeiro de dois mil e vinte, para 
o período supra referenciado, de forma a garantir o cumprimento dos prazos legais da avaliação de desempenho. O pedido 
deverá ser efetuado por requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, acompanhado de currículo do trabalhador, da 
documentação comprovativa, do exercício de cargos, de funções ou atividades, de participação em ações de formação, 
estágios, congressos, seminário, da titularidade de habilitações literárias, bem como de outra documentação que o 
trabalhador considere relevante. A não verificação dos requisitos atrás referidos constitui motivo de não avaliação por 
ponderação curricular.  

A avaliação por ponderação curricular segue as regras aprovadas pelo Conselho de Coordenação de Avaliação, em sua 

reunião de 4 de maio de 2021, conforme a seguir se indica: 

“Para a ponderação curricular serão tidos em conta os seguintes elementos:  

 Habilitações Académicas e Profissionais (HAP);  
 Experiência Profissional (EP);  
 Valorização Curricular (VC);  

 
Exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido interesse público ou relevante interesse social 
(ECDO).  
 
A ponderação a atribuir a cada um dos fatores será a seguinte: 
 

1. Habilitações Académicas e Profissionais (HAP) - na valoração dos elementos “habilitações académicas” e ou 
“habilitações profissionais” são consideradas as habilitações legalmente exigidas à data da integração do 
trabalhador na respetiva carreira. 

  
 



2. Habilitações académicas e profissionais                  Valoração 
 Habilitações legalmente exigidas à data da integração na carreira   1 
 Habilitações legalmente exigidas para ingresso na carreira    3 
 Habilitações superiores as exigidas para ingresso na carreira    5 

  
3. Experiência Profissional (EP) – A experiência profissional pondera e valora o desempenho de funções ou atividades, 

incluindo as desenvolvidas no exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido interesse 
público ou relevante interesse social. 
A experiência profissional é declarada pelo requerente, com descrição das funções exercidas e indicação da 
participação em ações ou projetos de relevante interesse, devidamente confirmada pela entidade onde são ou 
foram exercidos os cargos, funções ou atividades. 
 
A experiência profissional é avaliada com base em:  
Tempo de serviço (TS);  
Ações e projetos de relevante interesse (AP).  
E pela aplicação da seguinte fórmula:  

EP = ( TS + AP ) : 2  
Tempo de serviço – corresponderá ao somatório do tempo de serviço na carreira reportada a 31 de dezembro do 

ano a que diz respeito a avaliação e será calculado do seguinte modo: 

Tempo de serviço                                                                                       Valoração 
 Até 3 anos de antiguidade na carreira   1 
 De 3 a 10 anos na antiguidade na carreira   3 
 Superior a 10 anos de antiguidade na carreira  5 

 

Ações e projetos de relevante interesse – terá em atenção as ações ou projetos em que tenha participado, desde 

que conformadas pelas entidades onde foram exercidas e se relacionem diretamente com as funções que exerce, 

designadamente participações em grupos de trabalho, estudos ou projetos, atividade de formador, realização de 

conferências, palestras ou outras atividades de idêntica natureza:  

Ações e projetos de relevante interesse                                                Valoração 
 Ausência de evidências de participação     1 
 Participação até 3 dos projetos considerados    3 
 Participação em quatro ou mais dos projetos considerados   5 

 

4. Valorização Curricular (VC) – é considerada a participação em ações de formação, estágios, congressos, seminários ou 
oficinas de trabalho realizadas nos últimos cinco anos, nelas se incluindo as frequentadas no exercício de cargos 
dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido interesse ou relevante interesse social e ainda a posse de 
habilitações académicas superiores às legalmente exigidas à data da integração na carreira.  
 

Valorização Curricular            Valoração 
 Participação em ações de formação, estágios, congressos,  

seminários ou oficinas de trabalho com duração total inferior a 35 horas  1 

 Participação em ações de formação, estágios, congressos, seminários  
ou oficinas de trabalho com duração total entre 35 e 140 horas   3 

 Participação em ações de formação, estágios, congressos, seminários  
ou oficinas de trabalho com duração total superior a 140 horas ou posse 
de habilitações académicas e ou habilitações profissionais superiores 
às legalmente exigidas à data da integração na carreira    5 

 

No que se refere ao apuramento de horas de formação, caso o comprovativo documental apresentado não seja 
expresso em horas, o cálculo será efetuado da seguinte forma:  

 1 dia = 7 horas;  
 1 semana = 35 Horas;  
 1 mês = 140 horas.  
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5. Exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido interesse público ou relevante interesse 

social (ECDO) – deverá ser considerado o exercício de cargos ou funções de chefia, de coordenação ou de reconhecido 
interesse público ou relevante interesse social, nos termos definidos nos art.ºs 7 e 8 do Despacho Normativo nº 4-
A/2010, de 8 de fevereiro.  
 
Este elemento da ponderação curricular será avaliado com base em:  

 Exercício de cargos ou funções de reconhecido interesse público (FIP);  
 Exercício de cargos ou funções de relevante interesse social (FIS).  

 
E pela aplicação da seguinte fórmula:  

 EP = ( FIP + FIS ) / 2  
 

Cada um dos parâmetros será valorado como a seguir se indica:  

Exercício de funções de reconhecido interesse público            Valoração 
 Não exercício ou até 1 ano de exercício de funções de reconhecido 

interesse público         1 
 Entre 1 e 3 anos de exercício de funções de reconhecido interesse público  3 
 Mais de 3 anos de exercício de funções de reconhecido interesse público  5 

 

Exercício de funções de reconhecido interesse social                                          Valoração 
 Não exercício de funções de reconhecido interesse público    1 
 Até 5 anos de exercício de funções de reconhecido interesse público   3 
 Mais de 5 anos de exercício de funções de reconhecido interesse público  5 

 

6. A avaliação final da ponderação curricular é expressa através de uma valoração que respeita a escala de avaliação 
qualitativa e quantitativa e as regras relativas à diferenciação de desempenhos prevista nos termos do nº3 do art.º 
43º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, inserindo-se as avaliações curriculares nas percentagens de 
diferenciação de desempenhos (percentagem máxima de 25% para as avaliações finais de desempenho relevante e, 
de entre estas, 5% do total dos trabalhadores para o reconhecimento de desempenho excelente), da seguinte 
forma:  

 
Menções Quantitativas    Menções Qualitativas  

- Entre 4 e 5 valores   → Desempenho Relevante  

- Entre 2 e 3,999 valores  → Desempenho adequado  

- Entre 1 e 1,999 valores  → Desempenho inadequado  
 

A Fórmula a aplicar na ponderação curricular será a que a seguir se indica:  
 PC = (HAP x 0,10) + (EP x 0,55) + (VC x 0,20) + (ECDO x 0,15)  

 

Aljezur, 11 de janeiro de 2023 

O Presidente da Câmara, 

 

 

José Manuel Lucas Gonçalves 
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