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Calendarização do Procedimento da Avaliação do Desempenho Docente 

[Conclusão do processo de avaliação do Desempenho Docente relativo a 2019/2020] 

 
 FASES RESPONSÁVEL DATA 

1 
Entrega do relatório de autoavaliação 
[a apresentar nos serviços administrativos (SAE)] 

Docentes com o processo de observação de 

aulas não concluído até junho/20 
Até 31 de dezembro/2020 

2 
Reunião entre Avaliadores Internos e Avaliadores 
externos para articulação 

Avaliadores interno e externo Até 31 de dezembro/2020 

3 
Reunião do Diretor/SADD com os avaliadores internos: 

informações e definição de procedimentos. 

Diretor/SADD 

Avaliadores internos 

5 de janeiro/2021 

15h00 

4 
Apresentação da proposta de avaliação à SADD 

(Presidente) 
Avaliadores dos Docentes com o processo de 

observação de aulas não concluído até junho/20 
6 de janeiro/2021 

5 

Análise e harmonização das propostas dos 

avaliadores para a atribuição da classificação final 
aos docentes. 

Secção de Avaliação 13 de janeiro de 2021-14h.30 

SADD/Avaliadores Internos 13 de janeiro de 2021-17h.00 

6 Atribuição da classificação final 
Secção de Avaliação 14 de janeiro/2021 

7 Notificação ao avaliado da avaliação final Diretor/ SAE 15 de janeiro/2021 

8 Apresentação de reclamação à Secção de Avaliação. 
Avaliado Até 29 de janeiro /2021 

9 Notificação da decisão da reclamação. 
Diretor e/ou SADD 

Até 19 de fevereiro/2021 

10 
Apresentação de Recurso ao Presidente do Conselho 

Geral com indicação de árbitro e respectivo contacto. 
Avaliado Até 5 de março/2021 

11 
Notificação do Diretor ou da Secção de avaliação 

para contra-alegação e nomeação do seu árbitro. 
Presidente do Conselho Geral Até 8 de março/2021 

12 
Diretor ou SADD: contra-alegação e nomeação do seu 
árbitro 

Diretor/SADD Até 22 de março/2021 

13 
Notificação dos árbitros para escolha de um 3º 

árbitro. 
Presidente do Conselho Geral 

Até 5 dias após a receção da 

contra-alegação 

14 
Por impossibilidade de acordo, designação do 3º 

árbitro. 
Presidente do Conselho Geral 

Até 2 dias úteis após 

conhecimento da falta de 
acordo 

15 
Submissão de proposta de decisão de Recurso a 

homologação do Presidente do Conselho Geral. 
Árbitros DR 26/2012, art. 25º, pt 7 

16 Homologação da proposta de decisão de recurso. Presidente do Conselho Geral DR 26/2012, art. 25º, pt 8 

 

Reunião da SADD de 23 de dezembro de 2020: Atualização/Aditamento ao cronograma aprovado em reunião da SADD em 05 de junho/2020 


