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SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAçAO DO DESEMPENHO
NA ADMTNTSTRAçÃo púBLtcA (stADAp)

coMrssÃo DE AVALIAÇÃo

Ata - CA n." ll20l9

Aos 31 dias do mês de janeiro de 2019, pelas 19h30m, Íeuìiu a Comissão de Avaliação (doravante

CA), na sede da União das Freguesias de Valença, Cristelo-Côvo e Arão, sita na Av. Sá Cameiro
Centro Coordenador de TÍansportes, R./C, Porta Poente, 4930-587 Valença, com a seguinte ordem
de l-rabalhosr --:----

1. Informações sobre validação e diferenciação de deserrpeúos; -

2. Análise da proposta de avaliação, e respetiva harmonização.

Na reunião estiveÍam preseotes os seguintes elementos da CA: --

Presidente, Maria Femanda Esteves de Sousa Felreim, Secretario, Carlos Manuel Torres Esteves,

Tesoureiro, Rú Jorge dos Santos Moreira da Silva. --------:---
Assim, a (CA), relativamente aos pontos da Ordem de Trubalhos, deliberou. por unanimidade, o

seguÌnle: --------------

Ponto 1 - A Presidente da CA, considerou importante delibeÉr, relativamente aos critérios de

validação do desernpenho Relevante, Inadequado e recoúecimento de Desempeúo Excelente.
Desla foÍma foi deliberado o seguin(e: ---------------------

Desempenhos relevantes serão validados, tendo em consideração os seguintes critédos: ----*-*
a) Cumprimento das percentagens de diferenciação do desempenho! *---------------------------

b) A classificação final quantitativa mais elevada e; **--------
c) Não se teÍ registado ao longo dos anos em avaliação qualquer compofiamento e/ ou atitude por

parte do avaliado que tenha lesado a Junta de Freguesia, de forma gÍave e intencional. ----
Desempenhos inadequados não serão validados no caso do avaliado teÍ, de forma inequivoca,
contribuído para a qualidade dos serviços desta FÍeguesia, numa lógica de inovação e

racionalizaçào de cuslos. ---------------------

Desempeúo excelente - será Íecoúecido por esta CA, se foÍ demonstrado que o desempeúo do

avaliado teve consequências impofiantes nâ melhoria da orga4ização, traduzida numa mais-valia
para a Freguesia e se. cumulativamenle: ----

a) Obteve a pontuação mii\ima em setenta poÌ cento das competências pelas quais foi avaliado;
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b) Obteve pontuação máxima nas competências consideradas essenciais para a qualidade dos

seÍviços preslados à populaçào. ----------
Ponto 2 O avaliador âprcsentou uma proposta de Desempeúo RelevaÌÌte. -------------------------

Após análise da proposta de avaliação com a menção de "Desernpeúo Relevante", foi aprovado

concordar com a pÌoposta apresentadâ.

Tendo em colìta que, apenas existe um Assistente Técnico avâ1iâdo, nesta Freguesia, decidiu a CA
nâo ser necessário realizar a harmonizaçào. -

Nada mais haveÍdo â tratar, foi a reunião encerrada, após o que se lavrou a presente ata, posto o
que a mesma foi lida e, tendo sido aprovado, foi assinada e rubricada. **-------------
A Comissão de Avaliação.

Maria Femanda

Rú Jorge dos
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