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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 13848/2011
Por despacho de 28 de Junho de 2011 do Senhor Presidente do IPP, foi 

aprovado o esclarecimento de dúvidas de aplicação do regulamento do 
sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente deste Instituto, 
aprovado pelo Despacho Pres. n.º 66/2010, de 06 de Outubro de 2010.

Esclarecimento de dúvidas de aplicação do Regulamento do Sistema 
de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do Instituto Politéc-
nico de Portalegre, aprovado pelo Despacho PRES. N.º 66/2010, de 6 
de Outubro

Considerando:
a) As dúvidas de aplicação do Sistema de Avaliação do Desempenho 

do Pessoal Docente já identificadas pelas Escolas do IPP;
b) Os contributos da Comissão Científica do Conselho Académico 

do Instituto;
c) A competência estabelecida no n.º 9 do Artigo 12.º do Regulamento 

referido em epígrafe;
d) O parecer fundamentado da Comissão Paritária, constituída nos 

termos do n.º 4 do Artigo 7.º do mesmo Regulamento, identificado por 
Deliberação CP 01/2011, recebido nesta data,

Aprovo os esclarecimentos das dúvidas de aplicação do Regulamento 
do Sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente do Instituto 
Politécnico de Portalegre, em anexo ao presente despacho e que dele 
constitui parte integrante, devendo ser publicado nos mesmos termos 
que o Regulamento.

Esclarecimento de dúvidas na aplicação do Regulamento 
do Sistema de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente

do Instituto Politécnico de Portalegre

(ao abrigo do Artigo 12.º, n.º 9, do Regulamento)
1 — Órgãos dirigentes a que se refere o Artigo 6.º, n.º 1
a) Entenda -se por órgãos dirigentes do IPP e das suas Unidades 

Orgânicas aqueles que são desempenhados em comissão de serviço, 
designadamente Presidente e Vice -Presidente do Instituto, Director e 
Subdirector das Escolas ou Presidente e Vice -Presidentes dos Conselhos 
Directivos nos anteriores Estatutos.

b) Pode ainda aplicar -se a docentes que ocupem, em comissão de 
serviço, outro cargo dirigente do Instituto ou das Escolas.

2 — Avaliação dos docentes em exercício de cargos dirigentes do 
IPP no período de 2004 a 2010 (Artigo 12.º, n.º 5, que remete para o 
Artigo 6.º, n.º 2 a 4)

a) A avaliação decorre do cumprimento dos objectivos do QUAR, 
com a atribuição de 0,25 pontos por cada mês.

b) Contudo, o IPP não dispôs de QUAR, devidamente monitorizado 
e controlado, naquele período.

c) Concretamente, a avaliação dos dirigentes deve seguir o critério 
geral da atribuição de 1 ponto por cada ano.

d) À semelhança da generalidade dos docentes, previsto no n.º 4 do 
artigo 12.º, também os dirigentes podem solicitar a ponderação curricular 
para o período em questão, no prazo de 30 dias após a entrada em vigor 
do presente despacho, devendo a avaliação reflectir a natureza específica 
das funções de dirigentes.

e) Esta avaliação deve ser feita nos mesmos termos dos números 3 
e 4 do Artigo 6.º

f) A ponderação curricular pode ser solicitada ao Conselho Técnico-
-Científico ou ao Conselho Geral/Conselho de Representantes.

3 — Avaliação de docentes em comissão de serviço fora do IPP, no 
período de 2004 -2010

a) A avaliação de docentes em comissão de serviço fora do IPP deve 
seguir o critério geral da atribuição de 1 ponto por cada ano.

b) A ponderação curricular pode ser solicitada ao Conselho Técnico-
-Científico.

4 — Avaliação dos docentes equiparados em tempo integral quando 
sujeitos a renovação do contrato num período inferior ao ciclo de ava-
liação

a) A renovação dos contratos está sujeita a avaliação positiva do 
desempenho dos docentes (Alínea b) do n.º 1 do Artigo 5.º).

b) Quando se equaciona a renovação do contrato de um docente equi-
parado em tempo integral, num período inferior ao ciclo de avaliação 
(três anos), aplica -se o resultado da última avaliação desde que exista.

c) Os docentes com contrato com duração inferior ou igual a seis meses 
não são avaliados nos termos do presente Regulamento.

5 — Aplicação do Regulamento
a) O Regulamento aplica -se a todos os docentes que no período 

2004 -2010 tenham exercido funções a tempo integral num ou mais anos, 
e de acordo com o n.º 1 do Artigo 2.º

28 de Junho de 2011. — O Administrador, José Manuel Gomes.
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PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Saúde

Centro de Saúde da Povoação

Aviso n.º 68/2011/A
1 — Nos termos das disposições conjugadas da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, adaptada à Região pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 26/2008/A, de 24 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 11 
de Setembro, conjugada com o disposto nos artigos 12.º e 13.º do 
Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de Setembro, torna -se público que, 
por despacho de S. Ex.ª o Vice -Presidente do Governo Regional dos 
Açores, de 9 de Março de 2011, encontra -se aberto pelo prazo de 15 
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, procedimento concursal para ocupação de 1 (um) 
posto de trabalho para o desenvolvimento de actividades decorrentes 

da carreira especial de enfermagem, categoria de enfermeiro, em 
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, do Quadro Regional da Ilha de São Miguel, afecto 
ao Centro de Saúde de Povoação.

2 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto empregadora, promove activa-
mente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
descriminação.

3 — Nos termos do n.º 3, do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de Fevereiro, adaptado à Região Autónoma dos Açores pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2002/A de 1 de Março, os can-
didatos com deficiência têm preferência sempre que se verifique 
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal.

4 — Legislação aplicável — Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
Setembro, Capítulo IV do Decreto -Lei n.º 437/91, de 8 de Novembro, 
com as alterações aplicadas pelos Decretos -Lei n.º 412/98, de 30 de 




