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INFORMAÇÃO

Dando cumprimento ao ponto 6 do artigo 59~2 da lei n.2 66-B/2007, de 28 de dezembro,
encontra-se para consulta na página electrónica do Agrupamento de Escolas Gândara Mar —

Tocha, o Despacho do Diretor que organiza o processo de eleição dos vogais representantes do
pessoal não docente.

Tocha, 03 de janeiro de 2023

O Diretor

(João Manuel Jorge Gomes)

Secretaria: secretaria@aegandaramar com + Direção- diretor@aegandaramar.com Site aegandaramar com •:•Côdigo AE160179
NIF 600078612Te1ef. 231442466 + Fax 231442753 + Rua da Escola C.S-3060-708 TOCHA
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DESPACHO N.~ 1/2023

Nos termos das competências que são conferidas ao Diretor, pelo artigo 6O.~ da
Lei n.9 66-B/2007, de 28 de dezembro, determina-se o seguinte:

- nos termos do ponto 6 do artigo 59•Q da supracitada Lei, o pessoal não docente
deve indicar até ao dia 13 de janeiro, cinco elementos (3 efetivos e dois
suplentes) para constituírem a mesa de voto para a eleição dos vogais
representantes do pessoal não docente na comissão paritária (na ausência dessa
indicação os elementos que constituirão a mesa serão designados pelo dirigente
competente até 48 horas antes da realização do ato eleitoral);

- as listas que venham a ser constituídas têm de dar entrada nos serviços
administrativos até às 16 horas e trinta minutos do dia 13 de janeiro de 2023;

- o ato eleitoral decorrerá no dia 20 de janeiro de 2023 das 9:00 horas às 13:00
horas na biblioteca da escola sede do Agrupamento de Escolas Gândara Mar;

- os resultados deverão ser comunicados ao diretor até ao dia 23 de janeiro de
2023;

- os membros da mesa de voto serão dispensados dos seus deveres funcionais no
dia em que tem lugar a eleição, sendo igualmente concedidas facilidades aos
restantes funcionários pelo período estritamente indispensável para o exercício
do direito de voto.

Tocha, 3 de janeiro de 2023
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~\‘~‘L~p .4%.~7~’(Joao Mani~eI’Jorge~5orhes)
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Cronograma do Processo de AvaNação

Quando O que se faz Quem intervém

Dirigente máximo do
serviço

Durante o último trimestre Planeamento do processo de Dirigentes intermédios

do ano avaliação Trabalhadores
Conselho Coordenador de

avaliação

Processo relativo á Comissão

Durante o més de janeiro Paritária - Dirigente máximo doProcesso relativo a ponderaçao serviço
curricular CCA

Momento 1: Autoavaliação
Obrigatória e para preparação da
avaliação e identificação de Avaliado e Avaliador
oportunidades de

1.° Quinzena de fevereiro desenvolvimento profissional. (sempre que possivel deve
Deve ser entregue ao avaliador ser feita uma análise com o
Momento 2: Avaliação

- .. . avaliador)(trata-se de uma avaliaçao ainda

prévia)

Harmonização das propostas
de avaliação
Análise das propostas de
avaliação para a sua

2a Quinzena de fevereiro harmonização e início do CCA
processo conducente à validação
dos Desempenhos Relevantes e
Desempenhos Inadequados e de
reconhecimento dos
Desempenhos Excelentes
Reunião de avaliação
Fases:
-Dar a conhecer a avaliação feita;
Analisar em conjunto o perfil de

Durante o mês de março evolução do trabalhador; Avaliador e Avaliado
Identificar expectativas de

desenvolvimento;
Contratualização dos parãmetros

de avaliação para o ano (fixação
de objectivos e competências)
Validação e reconhecimento
das avaliações

avaliação reunioes de Validação das propostas de CCA
avaliaçao com mençoes de
Desempenho Relevante e de
Desempenho Inadequado;
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Análise do impacto do
desempenho, designadamente
para efeitos de reconhecimento
de desempenho Excelente

Até 10 dias úteis após Facultativo Avaliado
tomada de Apreciação pela Comissão Dirigente máximo
conhecimento da posposta Paritária, mediante requerimento
de avaliação a submeter a do avaliado Comissão Paritária
homologação

Apreciação pela Comissão
No prazo de 10 dias úteis Paritária, mediante requerimento Comissão Paritária
após solicitação do avaliado

. Dirigente máximo do
Até 30 de abril Homologaçao das avaliaçoes serviço

Até 5 dias úteis após a data Conhecimento ao Avaliado da Avaliador
de homologação sua avaliaçao final Avaliado

Até 5 dias após Avaliado
conhecimento da Facultativo CCAlAvaliador/Com issao
homologação Apresentação de reclamação Paritária

Dirigente maximo

Facultativo
Depois de conhecimento da Apresentação de recurso Avaliado
homologação e/ou de Membro do Governo
decisão sobre reclamação hierarquico ou tutelar ou de Tribunal

impugnação jurisdïcional

Monitorizaçáo do desempenho,
para eventual reformulação de

No decorrer do período objectivos e clarificação de Avaliador
anual de avaliação aspectos e recolha participada de Avaliado

reflexoes para uma avaliaçao o
mais fundamentada possível

Tocha, 03 de janeiro de 2023

O Diretor

~
(João Manuel Jorge Gomes)
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