
Freguesia de Valença, Cristelo Côvo e Arão
Concelho de Valença

DESPACHO

NoMEAÇÃo DE AVALTADoR (srADAp) - 2019t2020

A avaliação é da competência do. superior hierárquico imediato ou, na sua ausência ou

impedim€[to, do superior hienírquico de nível seguinte, cabendo ao avaliador, nos temos do

disposto no afiigo 56." da lei n." 66-B/2007, de 28 de dezembro:

a) Negociar os objetivos do avaliado, de acordo com os objetivos e resultados fixados para a sua

unidade orgânica ou em execução das respetivas competências, e fixar os indicadores de medida
do desempeúo, designadamente os critérios de superação de objetivos, no quadro das orientaÉes
gerais fixadas pelo Conselho Coordenador dâ Avaliação;

ó) Rever rcgulaxmente com o avaliado os objetivos anuais negociados, ajustá-los, se necessário, e

reportaÌ ao avaliado a evolução do seu desempenho e possibilidades de melhoria;

c) Negocìar as competências que integram o segundo parâmetro de avaliação, nos tennos da alínea

ó) do afiigo 45.'e do atigo 48.";

4) Avaliar anualmente os trabalhadores diretamente subordinados, assegunÍdo a coÍçta aplicação

dos princípios integrantes da avaliaçào:

e) Ponderar as expectativas dos trabalhadores no pÍocesso de identificação das respetivas

necessidades de desenvolvimento;

, FundaÍnentar as avaliações d,e Desempenho rclevante e Desempenho inadequado, pata os efeitos

prcvistos na lei.

O superior hierárquico imediato deve recolher e registar os contributos que reputar adequados e

necessários a uma efetiva e justa avaliação, designadamente quando existam tÍabalhadores com

responsabilidade efetiva de coordenação e orientação sobÍe o trabalho desenvolvido pelos

avaliados.

Â.sslm:

Trabalhador - Subsistema SIADAP 5

Nos termos do disposto no disposto no artigo. 56' da Lei 66-8/2007, de 28 de dezernbro determino
como avaliadoÍ para o brémo 201912020:

o Rú Joree dos Santos MoÌeira da Silva.
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Valonça, Cristelo-Côvo e AÍão, 08 de feveÍeiÍo de 2019.

Maria FenÌanda Esteves de Sdusa Fereira
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