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1. Enquadramento legal
 Estatuto da Carreira

do Pessoal

Docente

do

Ensino Superior

Politécnico, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
207/2009, de 31 de Agosto;


Regulamento geral do sistema de avaliação do pessoal docente do
Instituto

Politécnico

da

Guarda

(Regulamento

n.º

375/2010,

publicado Diário da República, 2.ª série — N.º 80 — 26 de Abril de
2010).
2. Período avaliado
A avaliação abrangeu o período 2004-07 e 2007-09.
3. Calendarização do processo
O processo de avaliação do desempenho, desenvolveu-se segundo a
calendarização estabelecida

através do despacho nº 35/P.IPG/10

do

Presidente do IPG, tendo todo o processo sido concluído no final de 2010.
4. Tipologias de avaliação
Nos termos do regulamento, a avaliação do desempenho, no conjunto do
período, abrangeu um total de 187 docentes, e registou 3 situações
distintas:
A. Avaliação administrativa (nºs 2 e 3 do artº 12º), resultando na
atribuição de 1 ponto por ano (38% do pessoal docente);
B. Avaliação curricular (nº 4 do artº 12º) (51% do pessoal docente);
C. Avaliação de pessoal dirigente em comissão de serviço (nº 5 do artº 12º)
(1% do pessoal docente).
Note-se ainda que alguns docentes optaram por uma avaliação mista (10%),
combinado

anos

com

avaliação

curricular

administrativamente e/ou como dirigentes.

com

anos

avaliados

5. Resultados
Os gráficos abaixo mostram as classificações qualitativas atribuídas (totais e por
escola), sendo que a quase totalidade das menções de “Bom”, correspondem ao
pessoal docente que não requereu avaliação curricular.

6. Reposicionamentos remuneratórios
Do processo de avaliação do desempenho, resultaram reposicionamentos
remuneratórios nos termos legais e regulamentares, abaixo descritos:
Produção de efeitos a 1 de Janeiro do ano de:

Nº

docentes

com

direito

reposicionamento remuneratório

a

2010

2011*

2012*

2013

59

5

9

7

Nº de docentes com direito a reposicionamento, mas não reposicionados
por se encontrarem no último escalão da respetiva categoria
Nº de docentes sem direito a reposicionamento por não terem alcançado
a pontuação mínima exigida

33
75

*Reposicionamentos suspensos por força das Leis do Orçamento de Estado

