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ADD – Procedimentos 

MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS 

De acordo com a circular da DGAE B20028014G, de 14 de abril 

SADD do AEVP, 8 de maio de 2020 
 

Procedimento Prazos 

Docentes contratados 

Entrega do relatório de autoavaliação. 

Até 3 de julho de 2020 ou 5 dias 

úteis após o final de contrato (o 

que ocorrer em primeiro). 

Parecer do avaliador sobre o relatório de autoavaliação. Até 14 de julho de 2020. 

Entrega à SADD da ficha de avaliação global, onde vai 

constar a proposta de pontuação dos diversos 

domínios, bem como de classificação. 

Até 14 de julho de 2020. 

Atribuição da classificação final pela SADD. Até 20 de julho de 2020. 

 Docentes de quadro (que não 

necessitam de classificação) 

Entrega do relatório de autoavaliação. Até 3 de julho de 2020. 

Parecer do avaliador sobre o relatório de autoavaliação. Até 14 de julho de 2020. 

Docentes de quadro (que 

necessitam de classificação) 

e 

Docentes em período 

probatório 

Entrega do relatório de autoavaliação (docentes sem 

aulas observadas). 
Até 3 de julho de 2020. 

Entrega do relatório de autoavaliação (docentes com 

aulas observadas). 

Até 5 dias úteis após a última aula 

observada. 

Apreciação do relatório de autoavaliação. 

Até 8 de janeiro de 2021 

(para docentes com avaliação 

externa será em data a agendar 

pelo coordenador da bolsa). 

Entrega à SADD da ficha de avaliação global, onde vai 

constar a proposta de pontuação dos diversos 

domínios, bem como de classificação. 

Até 20 de janeiro de 2021. 

Atribuição da classificação final, assegurando o 

cumprimento dos percentis para cada universo. 
Até 29 de janeiro de 2021. 

 
Venda do Pinheiro, 8 de maio de 2020 
 
A Presidente da SADD 
 
Filipa Mª Anjos Carvalho 
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