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Recursos Humanos

1.1. Missão e objetivos
Missão
Centralizar as necessidades de recrutamento dos ACES e Unidades de Saúde, garantindo a execução do
processo de seleção, de acordo com critérios objetivos
objetivos e transparentes para avaliação do perfil dos
candidatos às funções, competências e desempenho pretendidos.
Maximizar o desenvolvimento dos colaboradores, através da definição de objetivos de desempenho, e de
um processo de avaliação
aliação contínuo e enquadrado num plano de carreira.
Habilitar os trabalhadores para o desempenho das suas funções, bem como proporcionar a capacidade de
desenvolvimento de competências, alinhada com o plano individual de carreira e com os objetivos da
ARSN, IP.
Assegurar a gestão dos dados administrativos e de atividade dos recursos humanos, para suporte ao
processamento de salários e outras remunerações, de forma correta e atempada. Prestar informações e
auxiliar os colaboradores na gestão de compensações e outros benefícios.

Objetivos
•
•
•
•
•

Garantir um processo de avaliação de desempenho que promova a evolução em termos de
crescimento profissional e conhecimento
Assegurar a formação necessária ao desenvolvimento de competências
Manter a base de dados atualizada, em termos de dados administrativos e cadastrais
Processar correta
ta e atempadamente salários e outros vencimentos devidos ao trabalhador
Avaliar as necessidades de recrutamento e requalificação de colaboradores, procurando
procuran ajustar os
processos de seleção
ção às necessidades da organização

1.2. Estrutura organizativa
Departamento
Recursos Humanos

AF Pessoal e
Vencimentos

AF Avaliação do
Desempenho

Serviço Segurança e
Saúde do Trabalho

Coordenação do Internato
de Medicina Geral e
Familiar

AF Formação e
Desenvolvimento

MCI-Rh-02_00

AF Planeamento e
Gestão
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Ilustrativo
Não exaustivo

Recursos Humanos

Formação e
Desenvolvimento

Remunerações
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Gestão de Pessoal

1.3. Atividades e procedimentos
1.3.1. Dados mestre

Actividade

Descrição

1

2

3

Documento

Sistema

O Serviço de pessoal cria/altera os registos gerais do colaborador,
no sistema de gestão de recursos humanos e vencimentos
(SGRHV), com os dados preenchidos pelo colaborador na "Ficha
de colaborador", no momento em que assina o contrato ou através
do formulário "Alteração de dados gerais de colaborador" ou
requerimento (dirigido ao dirigente máximo).
máximo)
O Serviço de pessoal atribui um número mecanográfico
mecanogr
ao
colaborador e insere-o no SGRHV quando cria o novo registo na
aplicação. (Atividade detalhada no subprocesso Contratação de
colaboradores (ARS))

Ficha de colaborador
aborador
(FC)
Alteração de dados
gerais de colaborador
(ADGC)

Módulo de
Recursos
Humanos e
Vencimentos
(RHV)

O Serviço de pessoal preenche o formulário de acessos a atribuir,
consoante a função para a qual o colaborador foi contratado e
envia o formulário à Unidade de Gestão de Informação Área
Funcional de Sistemas de Informação com a indicação do pedido
de acessos (novo ou alteração) nas plataformas IT.

Função e acessos de
colaborador (FAC)

RHV

A Unidade de Gestão de Informação valida
vali o pedido de acessos e
cria/altera nas plataformas IT especificadas no formulário.
(Atividade detalhada no subprocesso
processo Gestão de acessos)

Função e acessos de
colaborador (FAC)

RHV
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Bloqueio/ desactivação de dados mestre
Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

O Serviço de pessoal preenche o formulário de remoção de
acessos - Formulário "Remoção de acessos" e solicita o
bloqueio/desactivação/remoção dos acessos do ex-colaborador
ex
nas
plataformas IT. (Atividade detalhada no subprocesso Saída de
d
colaborador)

Formulário remoção de
acessos (FRA)

2

A Área Funcional Sistemas de Informação valida o pedido de
remoção de acessos e bloqueia/desactiva/remove os acessos nas
plataformas IT. (Atividade detalhada no subprocesso Gestão de
acessos)

Formulário remoção de
acessos (FRA)

Plataformas IT

Documento

Sistema
RHV

1.3.2. Gestão de pessoal
Procedimentos concursais
Descrição

1

A identificação de necessidades de recursos
recurs é efetuada,
anualmente, pelo Departamento de Recursos Humanos com base
nos Mapas de Pessoal da ARSN,
ARS IP, extraídos da aplicação de
gestão de recursos humanos e vencimentos e no feedback dos
coordenadores
es das áreas funcionais do ACES.
Esta análise é reportada, semestralmente, pelos coordenadores de
cada área/serviço/departamento do ACES.

Mapas de Pessoal da
ARSN, IP (MPARSN)
(MPARS
Relatório de
necessidades de
recursos (RNR)

2

O Serviço
viço de Pessoal elabora uma informação que contém uma
proposta de constituição do júri, bem como todas as
especificidades inerentes à necessidade de contratação e ao
concurso, que envia para apreciação do Gabinete Jurídico da
Departamento de Recursos Humanos. Após parecer favorável do
Gabinete Jurídico, esta informação é enviado para o Conselho
Diretivo, para aprovação.

Memorando do
concurso (MC)
Parecer jurídico sobre
procedimento concursal
(Parecer)

3

Após aprovação do Conselho Diretivo, é constituído e convocado
o júri responsável pelo procedimento concursal.
concursal
O júri é definido consoante a área e a função a contratar. Deve ter
em conta o coordenador/responsável da área ou departamento que
contrata.
O Departamento de Recursos Humanos envia o "Memorando do
concurso" para o Serviço de Pessoal, e documenta o concurso.

Memorando do
concurso (MC)

4

O Departamento de Recursos Humanos publica o concurso em:
(1) Diário da República
(2) Jornal de Expansão Nacional
(3) Bolsa de Emprego Público

Aviso de abertura

Portal web da
ARSN, IP
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Descrição
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Documento

Sistema

Documento

Sistema

A Unidade de Gestão de Informação é notificada pelo
Departamento de Recursos Humanos para publicar o concurso no
portal da Administração Regional de Saúde do Norte.

Candidaturas

Atividade

Descrição

1

O Departamento de Recursos Humanos recebe as candidaturas
pelo Serviço de Expediente (processo
(proc
de candidatura), por ofício
ou através do portal web da ARSN,
ARS IP e regista a documentação
recebida.

Processo de
candidatura (PC)

2

O Departamento de Gestão de Recursos Humanos encaminha os
processos de candidatura, para o júri constituído no subprocesso
‘Procedimentos concursais’..

Processo de
candidatura (PC)

3

O júri procede à análise das candidaturas, e aplica os métodos de
seleção definidos.

Processo de
candidatura (PC)
Ata do júri (AOF)
(A

N/A

O júri elabora a ata de ordenação final para posterior validação
pelo Conselho Diretivo.
4

O Conselho Diretivo procede à homologação da ata de ordenação
final. Depois de homologada, esta ata
a é publicada pelo Serviço de
Pessoal em Diário da República.
República

Ata homologada (AH)
Diário da República

Portal da ARSN,
I.P.

A Unidade de Gestão de Informação é notificada pelo Serviço de
Pessoal para publicar a lista de classificação final no portal da
Administração Regional de Saúde – divulgando a lista de
resultados por método de seleção.
seleção
Depois de convocado o candidato selecionado, é elaborada a ata
de negociação, na qual são definidos os termos e
responsabilidades da função a ocupar pelo recurso selecionado.
Esta ata deverá ser homologada
ogada pelo Conselho Diretivo, e
assinada pelos elementos do júri e pelo candidato.

Ata homologada (AH)

5-B

Nos casos aplicáveis, a negociação é realizada através do envio ao
candidato selecionado de acordo ou proposta de adesão,
devidamente fundamentado.

Proposta de adesão

N/A
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Contratação de colaboradores
Atividade

Descrição

Documento

1

O Serviço de Pessoal elabora o "contrato de trabalho" do
colaborador, de acordo com a legislação em vigor para contratos
de trabalho em funções públicas.
pública

Contrato de trabalho
(CT)

2

Se aplicável, o Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho
(SHST) solicita ao futuro colaborador a realização de
procedimentos/exames complementares, antes da assinatura do
contrato.
Estes procedimentos devem englobar (pelo menos):
(1) Exames médicos gerais,
(2) Registo criminal,
(3) Vacinação mínima obrigatória.
Após validação dos procedimentos/exames complementares, o
colaborador está apto a assinar o contrato de trabalho.

Procedimentos/exames
complementares

3

O colaborador assina o contrato de trabalho no Serviço de Pessoal,
na sede da ARSN, IP (conforme autorizado no procedimento
concursal), e preenche o formulário com os seus dados pessoais e
gerais para registo na aplicação de gestão de recursos humanos e
vencimentos.
O contrato de trabalho é emitido em duplicado (processo
duplicado - uma cópia para o colaborador
colabor
e outra cópia para o
processo).
O Serviço de Pessoal arquiva em processo individual todo o
processo do colaborador, incluindo o contrato de trabalho assinado
a
e envia um extrato
to do contrato para publicação no Diário da
República.
Os acessos do colaborador são criados, posteriormente. (Atividade
(A
detalhada no subprocesso
processo Dados mestre).
mestre)

Contrato de trabalho
(CT)
Ficha de colaborador
(FC)
Diário da República

Sistema

N/A

Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

O colaborador demissionário
io preenche o "Requerimento interno" e
apresenta ao seu superior hierárquico, que o analisa, assinando e
dando parecer. Este parecer é enviado ao Conselho Diretivo para
apreciação.
Após parecer do superior hierárquico, o colaborador demissionário
envia o requerimento ao Serviço de Pessoal.

Requerimento interno
(RI)
Carta de demissão
(CD)
Planos de sucessão
aprovados (PS)

N/A

2

O Serviço de Pessoal regista o pedido de demissão no
n módulo de
gestão de recursos humanos e vencimentos e insere o motivo de
saída e a respetiva data em que o processo é inserido na aplicação.

Requerimento interno
(RI)
Carta de demissão

Recursos
humanos e
vencimentos

MCI-Rh-02_00

Saída de colaborador (por iniciativa própria,
própria licença, cedência, …)
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Descrição
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Documento

Sistema

O Serviço de Pessoal arquiva os documentos do processo de
demissão e dá conhecimento,
conhecimento ao Conselho Diretivo.

(CD)

(MRHV)

3

O Serviço de Pessoal extrai a "Guia de vencimento" da aplicação
de gestão de recursos humanos e vencimentos e envia-a
envia para a
Contabilidade, de forma a que se processe o registo contabilístico
do montante a pagar ao colaborador demissionário e se processo o
pagamento do mesmo.

Guia de vencimento
(GV)

Módulo de
recursos
humanos e
vencimentos
(MRHV)

4

A Contabilidade regista contabilisticamente o montante a pagar ao
colaborador demissionário na aplicação da contabilidade e a
Tesouraria efetua o pagamento do mesmo, por transferência
bancária ou cheque, passando um recibo comprovativo do
pagamento.
(Atividade detalhada no processo de Compras e Contas a Pagar)

Comprovativo de
pagamento (CP)

Módulo
Financeiro
(MFI)

5

O superior hierárquico da área funcional do colaborador
demissionário é notificado pelo Serviço de Pessoal por E-mail,
E
indicando o período de pré-aviso
aviso do colaborador.
Após cumprir o período estipulado pelo contrato de trabalho, o
colaborador deixa de pertencer
encer à Instituição a que tinha o vinculo
laboral.
Os acessos do colaborador são
bloqueados/removidos/descativados
escativados, posteriormente. (Atividade
detalhada no subprocesso Dados mestre)

E-Mail
Mail "Período de
pré-aviso
aviso do
colaborador"

N/A

Documento

Sistema

Nota:
O aviso prévio deverá respeitar a legislação em vigor face ao
enquadramento legal do respetivo
respe
colaborador.

Atividade

Descrição

1

O superior hierárquico é responsável por acompanhar a situação
contratual dos colaboradores da sua área funcional.
O superior hierárquico procede à avaliação da situação corrente do
seu staff.
(1) Processo disciplinar:
De acordo com a legislação em vigor.
(2) Não renovação do contrato de trabalho
O superior hierárquico avalia o colaborador relativamente ao
período do contrato emite um "Parecer de continuidade"
relativamente à sua não continuidade na Instituição. Junta o
processo do colaborador (avaliação e parecer) e faz chegar ao
serviço de Pessoal
al para dar conhecimento (e obter
obte autorização) ao
Conselho Diretivo da ARSN,
N, IP.
IP

Relatório de processo
disciplinar (RPD)
Parecer de
continuidade (PC)
Avaliação do
colaborador (AV)

N/A

2

O Serviço de Pessoal regista o "Relatório de processo disciplinar"
ou "Parecer de continuidade" e "Avaliação" do colaborador na

Relatório de processo
disciplinar (RPD)

Módulo de
recursos
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Saída de colaborador (por iniciativa da instituição)
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Atividade

Descrição

Documento

aplicação de gestão de recursos humanos e vencimentos e insere o
motivo de saída e a respetiva data em que o processo é inserido na
aplicação.
O Serviço de Pessoal armazena os documentos dos processos em
análise e dá conhecimento, ao Conselho Diretivo.
O Conselho Diretivo aprova e assina a saída do colaborador.
Se o colaborador não tiver direito a receber uma quantia
monetária, o processo passa para a atividade (5) - Saída do
colaborador.
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Sistema
humanos e
vencimentos
(MRHV)

3

O Serviço de Pessoal extrai a "Guia de vencimento" da aplicação
de gestão de recursos humanos e vencimentos
venciment e envia-a para a
Contabilidade, para que se processe o registo contabilístico do
montante a pagar ao colaborador
colabor
demissionário e se processa o
pagamento do mesmo.

Guia de vencimento
(GV)

Módulo de
recursos
humanos e
vencimentos
(MRHV)

4

A Contabilidade regista contabilisticamente o montante a pagar ao
colaborador demissionário na aplicação da contabilidade e a
Tesouraria efetua o pagamento do mesmo, por transferência
bancária ou cheque, passando um recibo comprovativo do
pagamento.
(Atividade
idade detalhada no processo de Tesouraria)

Recibo de pagamento

Módulo
financeiro (MFI)

5

O superior hierárquico da área funcional do colaborador
demissionário é notificado pelo
pe Serviço de Pessoal, indicando o
período de pré-aviso
aviso do colaborador.
Após cumprir o período estipulado pelo contrato de trabalho, o
colaborador deixa de pertencer à Instituição a que tinha o vinculo
laboral.
Os acessos do colaborador são
bloqueados/removidos/descativados
descativados, posteriormente. (Atividade
detalhada no subprocesso Dados mestre)

E-Mail
Mail "Período de
pré-aviso
aviso do
colaborador"

N/A

Documento

Sistema
N/A

Nota:
O aviso prévio deverá respeitar a legislação em vigor face ao
enquadramento legal do respetivo colaborador.

Atividade

Descrição

1

O colaborador preenche o "Requerimento para aposentação" e dá
conhecimento ao superior hierárquico. O superior hierárquico
envia o processo para o Serviço de Pessoal, através do Serviço de
Expediente.

Requerimento para
aposentação
tação (RAP)

2

O Serviço de Pessoal regista o "Requerimento para aposentação".

Requerimento para
aposentação (RAP)

MCI-Rh-02_00

Saída de colaborador (pedido de reforma/ aposentação – CGA/SS)

Atividade

Descrição

3
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Documento

Sistema

O Serviço de Pessoal extrai a "Nota biográfica" do colaborador da
aplicação de gestão de recursos humanos e vencimentos e junta ao
processo de aposentação do colaborador.

Nota biográfica (NB)

RHV

4

O Serviço de Pessoal elabora uma informação para a CGA/SS
com o processo do colaborador, incluindo a "Nota biográfica" e o
"Requerimento de aposentação". Esta
Est informação é enviada para
análise para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) / Segurança
Social (SS).

Informação para a
CGA/SS

N/A

5

Após receber da CGA, o Serviço de Pessoal elabora “Nota
interna” com o processo do colaborador e faz chegar ao
colaborador.

Nota interna (NI)

N/A

6

O Serviço de Pessoal regista a resposta da
d CGA/SS na aplicação
de recursos humanos e vencimentos, seja a mesma positiva ou
negativa.

Comunicação interna
(CI)

RHV

7

O Serviço de Pessoal reúne informação de vencimentos e procede
ao ajuste das contas com o colaborador - "Processo de colaborador
demissionário". O Serviço de Pessoal envia esta informação para a
Contabilidade.
A Contabilidade regista contabilisticamente o montante a pagar ao
colaborador demissionário na aplicação da contabilidade e a
Tesouraria efetua o pagamento do mesmo, por transferência
bancária ou cheque, passando um recibo comprovativo do
pagamento.
(Atividade detalhada no processo de Tesouraria)

Processo de
colaborador
demissionário

RHV
Módulo
financeiro (MFI)

8

O Serviço de Pessoal solicita ao Conselho Diretivo a assinatura e
aprovação do processo de reforma/aposentação do colaborador.
A CGA/SS publica em Diário da República a reforma do
colaborador.

Diário da República

N/A

9

O superior hierárquico da área funcional do colaborador é
notificado pelo Serviço de Pessoal por E-mail,
E
indicando a data de
saída do colaborador.
Após cumprir o período estipulado, o colaborador deixa de
pertencer à Instituição a que tinha o vinculo laboral e passa a ser
reformado/aposentado.
Os acessos do colaborador são
bloqueados/removidos/descativados
descativados, posteriormente. (Atividade
detalhada no subprocesso Dados mestre)

E-Mail
Mail "Data de saída
do colaborador"

N/A
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Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

O colaborador preenche o "Requerimento de contagem de tempo"
para a aposentação e solicita a aprovação/assinatura por parte do
seu superior hierárquico. O superior hierárquico envia o processo
para o Serviço de Pessoal, através do Serviço de Expediente.

Requerimento de
contagem de tempo
(RCT)

N/A

2

O Serviço de Pessoal regista o "Requerimento de contagem de
tempo".

Requerimento de
contagem de tempo
(RCT)

3

O Serviço de Pessoal extrai a "Nota biográfica" do colaborador da
aplicação de recursos humanos e vencimentos e junta ao processo
de aposentação do colaborador.

Nota biográfica (NB)

Módulo de
recursos
humanos e
vencimentos
(MRHV)

4

O Serviço de Pessoal elabora a Informação para a CGA/SS com o
processo do colaborador, incluindo a "Nota biográfica" e o
"Requerimento de contagem de tempo". Este ofício é enviado para
análise para a Caixa Geral de Aposentações (CGA).
(CGA)

Informação para a
CGA/SS

N/A

5

O Serviço de Pessoal recebe
ebe a resposta da Informação para a
CGA/SS,, através do Serviço de Expediente.

Informação para a
CGA/SS

N/A

6

O Serviço de Pessoal elabora "Nota interna" com o processo do
colaborador e faz chegar ao colaborador, através do Serviço de
Expediente.

Nota interna (NI)

N/A

7

O colaborador aceita ou recusa as condições da CGA, ou seja, a
dívida que terá de pagar ou o desconto da reforma inerente ao seu
caso e comunica-aa ao Serviço de Pessoal, através do Serviço de
Expediente.

Comunicação interna
(CI)

N/A

8

O Serviço de Pessoal regista a resposta do colaborador na
aplicação de recursos humanos e vencimentos, seja a mesma
positiva ou negativa.

Comunicação interna
(CI)

RHV

9

O Serviço de Pessoal reúne informação de vencimentos e procede
ao ajuste das contas com o colaborador. O Serviço de Pessoal
envia esta informação para a Contabilidade.
A Contabilidade regista contabilisticamente o montante a pagar ao
colaborador demissionário na aplicação da contabilidade
contab
ea
Tesouraria efetua o pagamento do mesmo, por transferência
bancária ou cheque, passando um recibo comprovativo do
pagamento.
(Atividade
tividade detalhada no processo de Compras e Contas a Pagar)

Processo de
colaborador
demissionário

RHV
Módulo
financeiro (MFI)

10

O Serviço de Pessoal solicita ao Conselho Diretivo a assinatura e
aprovação do processo de reforma/aposentação do colaborador.
Após esta validação, é publicado
publica em Diário da República a
reforma do colaborador.
O processamento do pagamento da reforma passa a ser feito pela

Diário da República

N/A
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Documento

Sistema

E-Mail
Mail "Data de saída
do colaborador"

N/A

Documento

Sistema

CGA/SS,, um mês após a publicação em Diário da Republica
(deixa de ser processado o ordenado pela Instituição e passa a ser
efetuado pela CGA/SS).
11

O superior hierárquico da área funcional do colaborador é
notificado
icado pelo Serviço de Pessoal,
Pessoal indicando a data de saída do
colaborador.
Após cumprir o período estipulado, o colaborador deixa de
pertencer à Instituição a que tinha o vinculo laboral e passa a ser
reformado/aposentado.
Os acessos do colaborador são
bloqueados/removidos/descativados
descativados, posteriormente. (Atividade
detalhada no subprocesso Dados mestre)

1.3.3. Formação e desenvolvimento

Atividade

Descrição

1

O DRH solicita aos responsáveis dos serviços centralizados e
descentralizados da ARSN,IP o levantamento de necessidades de
formação e de desenvolvime
vimento, apresentação de conteúdos e
programa da formação a realizar.

Plano de
desenvolvimento
mento
individual (PDI)

N/A

2

O superior hierárquico documenta as conclusões e necessidades de
formação dos colaboradores da sua equipa/serviço e remete-os ao
DRH.

Plano de
desenvolvimento
individual (PDI)

N/A

3

O DRH-Área
Área Funcional da Formação
Form
e Desenvolvimento (AFFD)
elabora o "Plano de Formação Anual", referente ao ano em curso,
com base nos planos de formação remetidos pelos vários Serviços.
Serviços
Este plano de formação anual estará na base da elaboração do
Orçamento de Formação Anual da ARSN,
ARS IP (que deverá ser
aprovado pelo Conselho Diretivo e integrado no Orçamento
Global – atividade
tividade detalhada no subprocesso
sub
de Contabilidade –
Orçamento da ARS).

Plano de Formação
Anual (PFA)

N/A

4

O DRH – AFFD comunica o "Plano de Formação Anual",
devidamente aprovado pelo Conselho Diretivo da ARSN,
ARS IP, aos
coordenadores de área/serviço/departamento
serviço/departamento; na mesma operação
e dá conhecimento à Área Funcional Sistemas de Informação
(AFSI).

Plano de Formação
Anual (PFA)

N/A

5

A AFSI publica o "Plano de Formação Anual" no portal da
respetiva ARSN, IP.

Plano de Formação
Anual (PFA)

Portal web
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Solicitação esporádica de formação
Atividade

Descrição

1

O colaborador/serviço identifica uma formação específica durante
o ano em curso e comunica que pretende realizar a formação ao
seu superior hierárquico.
Documenta o seu pedido no documento "Requerimento para
formação".

Documento

Sistema

Requerimento para
formação (RPF)

N/A

N/A

Nota:
Esta formação pode ser interna ou externa à ARSN,
ARS IP.

2

O superior hierárquico avalia o "Requerimento para formação" do
colaborador,
olaborador, anexa o seu parecer e aprova, de acordo com as
competências delegadas.
Em seguida, submete o processo para o DRH-AFFD.

Parecer do superior
hierárquico para
formação esporádica
(Parecer)

3

A AFFD documenta o processo recebido.

Requerimento para
formação (RPF)
Parecer do superior
hierárquico para
formação esporádica
(Parecer)

4

A AFFD efetua o pedido à Unidade de Gestão Financeira - UGF
para realização da formação esporádica,
espo
com o objetivo de
solicitar o “cabimento”.

Formação esporádica
(FE)

N/A

5

A UGF efetua a análise orçamental.
orçamental Se existir dotação orçamental,
a Contabilidade efetua o "cabimento" no orçamento de formação
da ARSN, IP.. (Atividade detalhada no processo de Contabilidade Orçamento da ARS),, emitindo uma nota interna.

Comunicação UGF
para formação
esporádica (NI)

Módulo
financeiro (MFI)

6

O DRH-AFFD anexa a nota interna enviada pela UGF, seja a
resposta positiva ou negativa,
negativa ao processo de formação esporádica
e documenta-a.

Comunicação UGF
para formação
esporádica (NI)

7

O DRH –AFFD comunica a resposta do pedido de formação
esporádica ao superior hierárquico do serviço, que, por sua vez, a
transmite ao colaborador.

Comunicação para
formação esporádica
(NI)

N/A

Documento

Sistema

Objetivo individual
(OI)

N/A

Atividade

Descrição

1

O colaborador e o superior hierárquico identificam e alinham
objetivos anuais (bianuais) na entrevista/reunião no início do ano.
ano
Nesta reunião é efetuada a avaliação do ano anterior e
estabelecidos os objetivos para o ano em curso. É elaborado o
documento "Objetivo
tivo individual".

MCI-Rh-02_00

Avaliação de desempenho

MANUAL DE CONTROLO INTERNO MANUAL DE RECURSOS HUMANOS

Atividade

Descrição

Documento

Edição: 02
Revisão: 00
Página 14 de 19

Sistema

Estes objetivos
tivos serão revistos nas avaliações intermédia e no final
do ano. O colaborador e o superior hierárquico
hie
agendam as
entrevistas/reuniões de avaliação intermédia e de avaliação final
(antes do final do biénio em curso).
curso De notar que a lei do SIADAP
prevê a monitorização do desempenho dos colaboradores, pelo
que avaliações periódicas de desempenho são aconselháveis
(devendo dar lugar a uma atualização do plano individual de
desenvolvimento do colaborador).
2

O superiorr hierárquico documenta os objetivos
obje
bianuais dos
colaboradores da sua equipa/área/serviço/departamento na
aplicação SIADAP, de acordo com os documentos "Objetivo
"Obj
individual " de cada colaborador.

Objetivo individual
(OI)

3

O colaborador e o superior hierárquico reúnem-se periodicamente
para uma avaliação de desempenho intermédia.
Esta avaliação permite apurar o estado atual do colaborador face
aos
os objetivos definidos no "Objetivo
"Obje
individual ".

Objetivo individual
(OI)

N/A

Nota:
Se necessário, elabora-se
se um plano de ações de modo a garantir
que o colaborador atingee os objetivos definidos.
O colaborador apresenta ao avaliador a sua autoavaliação dos
objetivos previamente definidos.

Ficha de Autoavaliação

4

O colaborador e o avaliador reúnem-se antes do final do biénio em
curso para se efetuar a avaliação de desempenho (de acordo com a
calendarização prevista pela SIADAP).
SIADAP)
Nesta entrevista/reunião, o colaborador e o superior hierárquico
validam os objetivos definidos no início da avaliação e o grau de
cumprimento dos mesmos. No final, o superior hierárquico avalia
o colaborador quantitativamente numa escala pré-definida.
pré

Avaliação final (AVF)

5

O DRH regista a nota de cada um na aplicação RHV.

6

O DRH comunica os prémios de desempenho aos superiores
hierárquicos de cada colaborador, após aprovação do "Relatório de
prémios de desempenho", por parte do Conselho Diretivo.

E-Mail
Mail "Comunicação
de prémios de
desempenho"

N/A

7

O Serviço de Pessoal comunica a nota final de desempenho a cada
colaborador da sua equipa/serviço/área/departamento. Esta
comunicação é efetuada numa reunião informal com o
colaborador.

N/A

N/A
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1.3.4. Controlo de tempos
Assiduidade e pontualidade
Descrição

Documento

Sistema

1

Os colaboradores das áreas funcionais e sede da ARSN,
ARS IP
efetuam o registo num dispositivo com interface funcional com a
aplicação SGRHV (ex: identificação biométrica).
Para efeitos de registo são considerados os tempos de entrada,
saída para refeição, entrada após refeição e saída. Os registos de
tempos são de carácter obrigatório e têm periodicidade diária.
Este interface com o módulo RHV regista, também, as horas
extraordinárias dos colaboradores.

N/A

RHV

2

O responsável de área/equipa/serviço/departamento é responsável
pela extração e elaboração do relatório "Mapa mensal de tempos".
Nesta atividade, o responsável extrai
ex
um relatório do interface
RHV, de forma a obter os registos dos seus colaboradores no mês
em análise. Esta atividade tem uma data específica definida e é
realizada mensalmente.

Ficheiro "Mapas de
pessoal" (MP)

RHV

3

O responsável de área/equipa/serviço/departamento elabora o
relatório "Mapa mensal de tempos", com base na informação
extraída do interface RHV, assim como o registo/controlo de
greves associado ao mês em análise.
O responsável de área/equipa/serviço/departamento analisa as
horas extraordinárias realizadas no período específico pelos seus
colaboradores. Esta análise é uma atividade de controlo
co
e de
aprovação das respetivas
tivas horas.
As horas extraordinárias aprovadas e o ficheiro de controlo de
greves são integrados no relatório "Mapa mensal de tempos".
Esta atividade tem uma data específica definida e é realizada
mensalmente.

Relatório "Mapa
mensal de tempos"
(MMT)
Controlo de greves

N/A

4

O responsável de área/equipa/serviço/departamento envia o
relatório "Mapa mensal de tempos", para o responsável do Serviço
de Pessoal.
O responsável do Serviço de Pessoal solicita aos seus
colaboradores a documentação dos mapas recebidos na plataforma
de gestão documental.

Relatório "Mapa
mensal de tempos"
(MMT)

5

Os mapas são enviados, para a equipa de processamento de
salários do Serviço de Pessoal, de forma a utilizar a informação no
processamento de salários/remunerações.
(Atividade
tividade detalhada no Subprocesso de Processamento de
vencimentos)

Relatório "Mapa
mensal de tempos"
(MMT)

N/A
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1.3.5. Processamento de remunerações
Ajudas de custo
Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

Os colaboradores das áreas funcionais e sede das ARSN,
ARS IP
solicitam o pagamento de ajudas de custo (boletins itinerários),
após a realização da atividade inerente ao pagamento da ajuda.
Este procedimento envolve o preenchimento do formulário
“Boletim de Itinerário”.
Após o preenchimento
mento do mesmo, o formulário é enviado para o
seu superior hierárquico.

Boletim de Itinerário
(BI)

N/A

2

O responsável de área/equipa/serviço/departamento analisa o
pedido do colaborador e se existir delegação de competências
aprova o pagamento das ajudas de custo. Caso não exista
delegação de competências o pedido deve ser enviado ao dirigente
competente.

BI

N/A

3

Os documentos são enviados para a equipa do Serviço Pessoal.

BI

N/A

4

Nos serviços descentralizados (ACES) os Boletins de Itinerário
devem ser verificados e calculados de acordo com os normativos
legais, antes de serem remetidos ao DRH da ARSN,IP

BI

N/A

5

As ajudas de custo são processadas
processada no salário do mês seguinte
pela equipa de processamento de salários do Serviço de Pessoal.
(Atividade detalhada no Subprocesso de Processamento de
vencimentos)

BI

N/A

Documento

Sistema

Relatório "Mapa
mensal de tempos"
(MMT)

RHV

Atividade

Descrição

1

O responsável de área/equipa/serviço/departamento é responsável
pela elaboração do relatório "Mapa
"
mensal de tempos". Nesta
atividade,
tividade, o responsável extrai um relatório do interface SGRHV,
de forma a obter os registos dos seus colaboradores
colabora
no mês em
análise. Esta atividade
tividade tem uma data específica definida e é
realizada mensalmente.
O responsável de área/equipa/serviço/departamento
área/equipa/s
elabora o
relatório "Mapa mensal de tempos", com base na informação
extraída do interface SGRHV. Esta tarefa é da responsabilidade do
responsável de área/equipa/serviço/departamento que valida os
dias de trabalho dos seus colaboradores, assim como dias de
férias.
Os dias de trabalho/férias são contabilizados no relatório "Mapa
mensal de tempos", de forma a serem processados os
subsídios/abonos relativos ao mês em análise.
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Sistema

2

O responsável de área/equipa/serviço/departamento envia o
relatório "Mapa mensal de tempos", por E-mail,
E
para o
responsável do Serviço de Pessoal.
O responsável do Serviço de Pessoal solicita aos seus
colaboradores a documentação dos mapas recebidos.

Relatório
ório "Mapa
mensal de tempos"
(MMT)

3

Os mapas são enviados para a equipa de processamento de salários
do Serviço de Pessoal, de forma a utilizar a informação no
processamento de salários/remunerações.
(Atividade detalhada no Subprocesso
Sub
de Processamento de
vencimentos)

Relatório "Mapa
mensal de tempos"
(MMT)

N/A

Documento

Sistema

Descontos para Caixa Geral de Aposentações (CGA)
Atividade

Descrição

1

O Serviço de Pessoal extrai os ficheiros (txt)
(txt da aplicação
SGRHV, de forma a elaborar os mapas para pagamento à Caixa
Geral de Aposentações. Esta atividade tem uma data específica
definida e é realizada mensalmente.

Ficheiros de texto RHV

Módulo de
recursos humanos
e vencimentos
(MRHV)

2

O Serviço de Pessoal elabora os mapas para pagamento à Caixa
Geral de Aposentações.

Mapa CGA (MCGA)

N/A

3

O Serviço de Pessoal integra os mapas para pagamento à Caixa
Geral de Aposentações na aplicação web disponibilizada pela
CGA - RCI.
Se existirem erros nos mapas integrados na aplicação, o Serviço
de Pessoal tem de os corrigir (regresso à atividade 2).

Mapa CGA (MCGA)

RCI

4

Se não existirem erros nos mapas integrados na aplicação, o
Serviço de Pessoal elabora a documentação para se proceder ao
pagamento e encaminha-a para a Contabilidade.

Mapa para pagamento à
CGA (MPCGA)

N/A

5

A Contabilidade documenta a informação recebida relativamente
aos pagamentos a efetuar à CGA e notifica o responsável da área.
O responsável pela Contabilidade aprova os pagamentos a efetuar
à CGA, antes de os mesmos serem encaminhados para a
Tesouraria. Emite um parecer de aprovação "Parecer de aprovação
de mapas CGA" e anexa no processo.

Mapa para pagamento à
CGA (MPCGA)

6

A Contabilidade envia os mapas para pagamento à Tesouraria e o
parecer do seu responsável
sponsável com a aprovação respetiva,
respe
de forma a
processar o pagamento do mesmo.
(Atividade
tividade detalhada no Processo Tesouraria)

Mapa para pagamento à
CGA (MPCGA)
Parecer de aprovação
de mapas CGA
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Processar remunerações
Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

Os salários são processados pelo Serviço de Pessoal no
n módulo
MRHV
RHV com base na informação carregada anteriormente.

N/A

RHV

2

O Serviço de Pessoal produz um relatório e envia para a
Contabilidade. Este relatório servirá de base para o processamento
contabilístico dos vencimentos e para o pagamento dos mesmos.

Mapa mensal de
salários a pagar
(MMSP)

N/A

3a

Se necessário o Serviço de Pessoal extrai os talões de remuneração
dos colaboradores do módulo MGRHV.
A aplicação RHV permite a todos os trabalhadores terem acesso à
sua informação, nomeadamente aos recibos de vencimento,
através de webservice.

Recibos de vencimento
(RV)

RHV

3b

A Contabilidade analisa e documenta o relatório.

Mapa mensal de
salários a pagar
(MMSP)

4

A Contabilidade envia, o relatório “Mapa mensal de salários a
pagar” com os valores a pagar aos colaboradores para a Direção
Geral do Tesouro e Finanças e para a Direção Geral do
Orçamento.

Mapa mensal de
salários a pagar
(MMSP)

N/A

5

A Contabilidade
de regista contabilisticamente as
a remunerações dos
colaboradores noo módulo financeiro.

Mapa mensal de
salários a pagar
(MMSP)

Módulo
Financeiro
(MFI)

Documento

Sistema

1.3.6. Incompatibilidades e impedimentos

Atividade

Descrição

1

O colaborador interessado em acumular o exercício de funções
públicas com o exercício de outras funções, públicas ou privadas,
requer autorização para a acumulação de funções com a entrega do
requerimento de acumulação de funções.

Requerimento de
d
acumulação de funções
(RAF)

N/A

2

O Serviço de Pessoal verifica o preenchimento do requerimento.
Existindo incorreções
orreções o colaborador é chamado a suprir as
deficiências do requerimento.

Requerimento de
acumulação de funções
(RAF)

N/A

3

O DRH valida o requerimento e verifica o cumprimento dos
normativos legais e emite parecer com base na análise efetuada.

Requerimento de
acumulação de funções
(RAF)
Parecer do DRH

N/A

4

O requerimento de acumulação de funções e o parecer do DRH
são enviados para o Conselho Diretivo, ou para quem tiver essa

Requerimento de
acumulação de funções

N/A
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Descrição
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Sistema

competência, para decisão.

(RAF)
Parecer do DRH

Da decisão é dado conhecimento ao colaborador que requereu a
acumulação de funções.

N/A

N/A

Documento

Sistema

Dedicação exclusiva
Atividade

Descrição

1

O colaborador que exerça funções em regime de dedicação
exclusiva, entrega na ARSN, I.P declaração de renúncia ao
exercício de atividades incompatíveis.
incompatíveis

2

Anualmente, e relativamente ao ano anterior, o colaborador em
regime de dedicação exclusiva entrega cópia da declaração de
rendimentos.

Declaração de renúncia

Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

Os membros das comissões, dos grupos de trabalho, dos júris e os
consultores que apoiam os respetivos júris, apresentam na ARSN,
I.P.,, no início de funções, uma declaração de inexistência de
incompatibilidades.

Declaração de
inexistência de
incompatibilidades

N/A

2

O membro da comissão, do grupo de trabalho, do júri e o
consultor que apoie os respetivos júris, quando verifique
encontrar-se
se em situação de incompatibilidade cessa de imediato
as suas funções e comunica desde logo o facto à ARSN, I.P..

Comunicação de
incompatibilidade

N/A

3

O colaborador impedido de intervir em procedimento
administrativo ou em ato ou contrato de direito público ou privado
da Administração Pública comunica desde logo o facto ao
presidente do Conselho Diretivo da ARSN, I.P..

Comunicação de
impedimento

N/A
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