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intercategorias, para o mapa de pessoal da Universidade do Minho, com 
a produção de efeitos a 05.05.2017, dos seguintes trabalhadores:

Amândio Antunes Gomes Silva — intercarreiras, na categoria de 
Especialista de Informática Grau 1, Nível 2

Maria da Conceição Barbosa Oliveira, intercarreiras, na categoria 
de Técnico Superior

Amélia Maria Pereira Rodrigues Aguiar, Maria Beatriz Oliveira Dias 
Antunes e Raúl Anjos Duarte Soares intercategorias, na categoria de 
Coordenador Técnico. (Isento de fiscalização prévia do TC)

13 de junho de 2017. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

310567677 

 Despacho (extrato) n.º 5879/2017
Por despachos de 05.05.2017, do Reitor da Universidade do Minho:
Nos termos do artigo 99.º -A da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, aditado pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade, intercarreiras e 
intercategorias, para o mapa de pessoal da Universidade do Minho, com 
a produção de efeitos a 05.05.2017, dos seguintes trabalhadores:

Adalberto Ferreira Gonçalves, Maria Celina Ferreira Barros e Su-
sana Isabel Vaz Santos — intercarreiras, na categoria de Assistente 
Técnico.

Ana Cristina Milhão Ferreira, Carlos Alberto Pereira Costa, Joaquina 
Natividade Gonçalves Miranda Lopes, Leonor Cunha Lapa Carneiro, 
Maria Conceição Marques Martins e Paula Cristina Alves Rocha — in-
tercarreiras, na categoria de Técnico Superior.

Sandra Paula Teixeira Martins Macedo Pereira Santos — intercar-
reiras, na categoria de Especialista de Informática do Grau 1, Nível 2.

Carla Cecília Ferreira Amado Araújo — intercarreiras, na categoria 
de Técnico de Informática do Grau 1, Nível 1.

Carlos Alberto Afonso Pires — intercategorias, na categoria de En-
carregado Operacional.

(Isento de fiscalização prévia do TC.)
14 de junho de 2017. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 

Fernandes.
310568949 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 7478/2017
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de 

13 de junho de 2017, foi determinado a anulação do Aviso (extrato) 
n.º 5151/2017, de 10 de maio, publicado em 2.ª série do Diário da 
República, n.º 90, destinado ao procedimento concursal de seleção 
para contratação de um/a doutorado/a para ao exercício de atividades 
de investigação científica, no âmbito do protocolo celebrado entre a 
Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Oceanário de Lisboa, S. A. 
e a U. Porto.

14 de junho de 2017. — O Reitor da U. Porto, Professor Doutor 
Sebastião Feyo de Azevedo.

310568973 

 Despacho n.º 5880/2017
O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Uni-

versidade do Porto, aprovado por despacho do Conselho de Gestão, de 
29 de julho de 2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, 
de 10 de agosto, concretiza o regime de avaliação do desempenho do-
cente em conformidade com o disposto no artigo 74.º -A do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, aditado pelo artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto.

Seis anos volvidos, a que acresce a experiência adquirida no âmbito 
dos vários processos de avaliação do desempenho promovidos nas 
unidades orgânicas desta intuição de ensino superior, ponderou -se a 
revisão do Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes 
da U. Porto.

Após um longo período de reflexão, que envolveu todos os Diretores 
das Unidades Orgânicas da U. Porto, entendeu -se oportuna a introdu-
ção de algumas alterações, nomeadamente ao nível da clarificação 
do âmbito de aplicação do presente regulamento, da harmonização 
de parâmetros de avaliação usados e da densificação das disposições 
relativas à alteração da posição remuneratória, com o especial anseio 
de contribuir para a contínua valorização da qualidade do desempenho 
docente na U. Porto.

Assim:
Ouvidos os diretores das Unidades Orgânicas da Universidade do 

Porto, o Conselho Coordenador de Avaliação da U. Porto, a Comissão 
de Trabalhadores, que não concordou, e as organizações sindicais, e 
observando o procedimento de consulta pública previsto no artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro;

Ao abrigo do disposto no artigo 38.º, n.º 1, alínea n), dos Estatutos 
da Universidade do Porto, homologados pelo Despacho Normativo 
n.º 8/2015, de 18 de maio, publicados no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 100, de 25 de maio, determino o seguinte:

1 — É aprovado o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos 
Docentes da Universidade do Porto, publicado em anexo ao presente 
despacho, que deste faz parte integrante.

2 — O presente Regulamento revoga o Regulamento de Avaliação 
de Desempenho dos Docentes em vigor, aprovado pelo Despacho 
n.º 12912/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, 
de 10 de agosto.

3 — O presente Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Do-
centes da Universidade do Porto entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação no Diário da República.

9 de junho de 2017. — O Reitor, Professor Doutor Sebastião Feyo 
de Azevedo.

Regulamento de Avaliação de Desempenho
dos Docentes da U.Porto

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente regulamento tem por objeto a avaliação dos docentes 
da Universidade do Porto, estabelecendo o conjunto de regras a observar 
pelas Unidades Orgânicas na regulamentação da avaliação do desem-
penho dos respetivos docentes.

2 — O presente regulamento é aplicável a todos os docentes da Uni-
versidade do Porto (U.Porto), independentemente da natureza jurídica 
pública ou privada do respetivo vínculo contratual laboral.

Artigo 2.º
Objetivos e princípios gerais

1 — A avaliação de desempenho tem como objetivo contribuir para 
a melhoria do desempenho dos docentes da U.Porto.

2 — A avaliação de desempenho constante do presente regulamento 
subordina -se aos princípios constantes do artigo 74.º -A do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária (ECDU).

3 — São ainda princípios da avaliação de desempenho:
a) Universalidade, visando a aplicação do regime de avaliação a todos 

os docentes de todas as unidades orgânicas da U.Porto;
b) Flexibilidade, visando uma concretização do presente regulamento 

de acordo com as especificidades próprias de cada unidade orgânica, 
que deve fixar os parâmetros de avaliação que constituem o seu refe-
rencial;

c) Previsibilidade, assegurando que as revisões das regras de avalia-
ção só podem ocorrer ordinariamente dentro dos prazos previamente 
estabelecidos;

d) Transparência e imparcialidade, assegurando que todas as dispo-
sições e critérios utilizados para a avaliação devem ser claras e atem-
padamente conhecidas por avaliador e avaliado;

e) Coerência, garantindo que os parâmetros de avaliação usados 
obedecem aos mesmos princípios nas diversas unidades orgânicas da 
U.Porto;

f) Adequação, permitindo que avaliação do desempenho dos docentes 
considere as funções que lhes competem, de acordo com as categorias 
funcionais, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do ECDU;

g) Eficácia, coadunando, a agilidade de processos e procedimentos 
associados à avaliação de desempenho com a necessidade de obtenção 
de resultados que evidenciem o mérito demonstrado.

Artigo 3.º
Regime aplicável

O presente regime de avaliação deve ser regulamentado no âmbito de 
cada unidade orgânica pelo(s) órgão(s) estatutariamente competente(s) 
no prazo de 180 dias após a publicação do presente regulamento.


