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Despacho Normativo n.° 4-A/2010, de 8 de fevereiro

Na ponderac;:ao curricular dos trabalhadores serao considerados os seguintes

elementos coma disp6e 0 artigo 3.° do Despacho Normativo n.O4-A/2010:

a) Habilitac;:6esacademicase profissionais (HAP)1;

b) Experienciaprofissional(EP)2;

c) Valorizac;:ao curricular (VC)3;

d) Exercicio de cargos ou func;:6esprevistos na alinea d) do n.°1 do artigo 3.°

(ECF)4.

Para a suavalorac;:aoserao utilizados os seguintes criterios classificativos:

(

A Avaliac;:aofinal da ponderac;:aocurricular (AFPC), expressa de 1 a 5 valores, e0

resultado da media ponderada das pontuac;:6esobtidas em cada urn dos elementos,

nao podendo a cada urn deles ser atribuida pontuac;:aoinferior a 1, mediante a

aplicac;:ao de uma das formulas classificativas seguintes, variando consoante a

pontuac;:aodada ao conjunto de elementos referido na alinea d):

I Habilita~6es academicas: Habilita~ao que corresponda a grau academico ou que a este seja equiparada;
Habilita~6es profissionais: Habilita~ao que corresponda a curso legalmente assim considerado ou equiparado (artigo
4.°).

2 Desempenhode fun~6esou atividades.Saoconsideradosa~6esou projetosde relevanteinteressetodosaquelesque
envolvam a designa~ao e partidpa~ao em grupos de trabalho, estudos ou projetos, bem como a atividade de
formador, a realiza~ao de conferencias, palestras e outras atividades de identica natureza (artigo 5.°).

3 Participa~ao em a~6es de forma~ao, estagios, congressos, seminarios ou oficinas de trabalho realizadas nos ultimos
cinco anos.

4 Sao considerados cargos ou fun~6es de relevante interesse publico: a) Titular de orgao de soberania; b) Titular de
outros cargos politicos; c) Cargosdirigentes; d) Cargosou fun~6es em gabinetes de apoio aos membros do Governoou
equiparados; e) Cargos ou fun~6es em gabinetes de apoio aos titulares dos demais orgaos de soberania; f) Cargosou
fun~6es em gabinetes de apoio dos orgaos de governo proprio das Regi6es Autonomas dos A~orese da Madeira; g)
Outros cargos ou fun~6es cujo relevante interesse publico seja reconhecido no respetivo instrumento de designa~ao
ou de vincula~ao(artigo 7.°).
Nas carreiras com graus de complexidade funcional 1 e 2, este elemento de pondera~ao curricular e substituido por
exercicio de fun~6es de chefia de unidades ou subunidades organicas ou exercicio de fun~6es de coordena~ao nos
termos legalmente previstos (n.o2 do artigo 3.°).

Constituem cargos ou fun~6es de relevante interesse social: a) Cargos ou fun~6es em organiza~6es representativas
dos trabalhadores que exercem fun~6es publicas, designadamente a atividade de dirigente sindical; b) Cargos ou
fun~6es em associa~6espublicas ou institui~6es particulares de solidariedade social; c) Outros cargos ou fun~6es cujo
relevante interesse social seja reconhecido no respetivo instrumento de designa~aoou vincula~ao (artigo 8.°).
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Quando nao haja exercicio dos cargos ou fun~6es previstos na alinea d) do n.o 1 e no

n.o 2 do artigo 3.0 do Despacho Normativo n.o 4-A/2010 e, por isso, a pontua~ao que

deva ser atribuida a este conjunto de elementos seja a minima, ou seja, igual a 1, a

formula sera:

AFPC = HAP + 6EP+2VC+ECF

10

Quando haja exercicio dos cargos ou fun<;6esprevistos na alinea d) do n.o 1 e no n.o

2 do artigo 3.0 do Despacho Normativo n.O4-A/2010 e, por isso, a pontua~ao que(

deva ser atribuida a este conjunto) de elementos seja superior a minima,ou seja,

igual a 3 ou a 5, a formulasera:

AFPC = HAP + 5.5EP+2VC+1.5ECF

10

1. HAP (Habilita~6es Academicas e Profissionais) - este elemento e composto pela

habilita~ao academica e pela habilita~ao profissional.

HAPconsidera a habilita<;ao que corresponda a grau academico ou que a este seja

equiparado ou habilita<;ao profissional que corresponda a curso legalmente assim

considerado ou equiparado e eavaliada com uma pontua<;aode 1, 3 ou 5 valores, de

acordo com os seguintes criterios:

. Habilita<;aoacademica ou habilita<;ao profissional superiores as legalmente

exigiveis a data de integra~ao do trabalhador na respetiva carreira = 5 valores;

. Habilita<;aoacademica ou habilita<;ao profissional legalmente exigivel a data de

integra<;aodo trabalhador na respetiva carreira = 3 valores;

. Habilita<;ao academica ou habilita~ao profissional inferiores as legalmente exigiveis

a data de integra<;aodo trabalhador na respetiva carreira = 1 valor.

2. EP (ExperienciaProfissional)- Este fator pondera e valora 0 desempenho

fun<;6es ou atividades, incluindo as desenvolvidas no exercicio dos cargos ou
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atividades a que se refere a alinea d) do n.o 1 do artigo 3.0 e e avaliado corn uma

pontua~ao de 1, 3 ou 5 valores, acordo corn os seguintes criterios:

Nivel relevante: Fun~6es, a~6es ou projetos de relevante interesse a que

estejam associados graus de exigencia, de responsabilidade e/ou

disponibilidade de niveis elevados, abrangendo obrigatoriamente 0 ~no em

avalia~ao= 5 valores;

. Nivel adequado: Fun~6es, a~6es ou projetos de interesse a que esteja

associado algum grau de exigencia, de responsabilidade e/ou disponibilidade,

abrangendoobrigatoriamente0 anaem avalia~ao= 3 valores;

. Nivel inadequado: ausencia de fun~6es, a~6es ou projetos de interesse,

nomeadamentenoanaem avalia~ao= 1 valor.

3. VC (Valoriza~ao Curricular) - Este fator pondera e valora as participa~6es em

a~6es de forma~ao, estagios, congressos, seminarios, etc., nos ultimos cinco anos,

nelas se incluindo as frequentadas no exerdcio dos cargos ou atividades a que se

refere a alinea d) do n.o 1 do artigo 3.0e eavaliado corn uma pontua~ao de 1, 3 ou 5

valores, de acordo corn os seguintes criterios:

. 1 valor por cada curso ou a~ao frequentados corn relevancia direta para a area

ou areas em que sac exercidas as fun~6es, corn dura~ao igual ou superior a 60

horas;

. 0,5 valores nas condi~6es antecedentes em rela~ao a cursos ou a~6es de

dura~ao inferior a 60 horase igual ou superior a 30 horas;

. 0,2 valores nas condi~6es antecedentes em rela~ao a cursos ou a~6es de

dura~ao inferior;

. 0,1 valores por cada curso corn relevancia indireta para a area ou areas em que

sac exercidas as fun~6es;

Quando a dura~ao das a~6esde forma~ao for expressa em dias, considerar-se-a cada

dia coma correspondendo a 6 horas. t

Serao ainda consideradas neste fator, as habilita~6es academicas ou profissionais ~
superiores as exigiveis, desde que completadas nos ultimos 5 anos, corn reporte ao rh-....
ana em avalia~ao, bem coma cursos de p6s-gradua~aoe especializa~ao universitaria, ~
concluidos nesse periodo temporal, atribuindo-se, neste caso, a valoriza~ao de 2

pontos por cada curso.
v
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A conversaopara a escala 1,3 e 5 efetuar-se-a pela seguinte forma, de acordo com 0

valor obtido pelo somat6rio daspontuac;oes:

. Valor igual ou superior a quatro pontos - 5;

. Valor menor que 4 pontos - 3;

. Ausenda de formac;ao no periodo em causa - 1.

As eventuais pontuacoes superiores a 5 valores sac reconduzidas Cl pontuacao

maxima de 5 valores.

(

4. ECF(Exerdciode Cargosou Fun<;:6es)- Este fator pondera e valora 0 exerdcio de

cargos dirigentes ou outros cargos ou fun<;:6esde reconhecido interesse publico ou

relevante interesse social (ou, no caso das carreiras corn graus de complexidade

funcional igual a 1 e a 2, 0 exerdcio de fun<;:6esde chefia ou coordena<;:ao)e e
avaliado corn uma pontua<;:aode 1, 3 ou 5 valores, de acordo corn os seguintes

criterios:

Exerdcio de cargos ou fun<;:6esprevistos na alinea d) do n.°1 ou no n.° 2 do artigo

3.°.:

. Exerdcio de cargos ou fun<;:6esde reconhecido interesse publico ou

relevante interesse social por periodo igual ou superior a 5 anos e

abrangendo obrigatoriamente 0 ana em avalia<;:ao- 5 valores;

Exerdcio de cargos ou fun<;:6esde reconhecido interesse publico ou

relevante interesse social, sem verifica<;:aodos requisitos cumulativos

referidosno pontoanterior - 3 valores;

.

. Sem exerdcio de cargos ou fun<;:6esde reconhecido interesse publico ou

relevante interesse social - 1 valor.
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