UNIDADE DE CONFORMIDADE E
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA QUALIDADE - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2014
Organismo: Inspeção Regional da Educação

Objetivos Estratégicos

a) Contribuir para a melhoria do desempenho das unidades orgânicas e dos serviços e organismos da SREC;
b) Verificar e assegurar, de forma sistemática o cumprimento, pela IRE, das disposições legais e regulamentares;
c) Assegurar a eficácia administrativa e financeira da IRE;
d) Potenciar a visibilidade da IRE.

Meta
2014

Objectivos operacionais

EFICÁCIA

40%

OB 1 (ponderação de 60%)
Padrão de Desempenho

Cumprir as metas do programa de intervenção nas Unidades
orgânicas

30

N.º de unidades de ação realizadas

Peso

100%

OB 2 (ponderação de 40%)
Padrão de Desempenho
N.º de reportes (e disponibilização)
Atingir uma posição de destaque no conjunto dos organismos da
periódicos da execução
Administração Direta da Região em matéria de disciplina
orçamental e dos encargos
orçamental
assumidos e não pagos através do
GERFIP

4

Peso

100%

0
EFICIÊNCIA

30%

OB 3 (ponderação de 40%)
Padrão de Desempenho

Concluir a fase instrutória da ação disciplinar em curso a 1 de
janeiro de 2013

80%

Valor percentual dos processos
disciplinares com termo de
instrução até 30 de setembro de
2014
Peso

100%

OB 4 (ponderação de 30 %)
Padrão de Desempenho

Diminuir o prazo médio utilizado no exercício da ação preventiva
de apoio - Provedoria

N.º médio de dias para resolução
das participações, queixas e/ou
pedidos de intervenção dos
utentes

6

Peso

OB 5 (ponderação de 30 %)
Padrão de Desempenho

Diminuir o prazo de divulgação à tutela dos relatórios finais das
atividades inspetivas para homologação

100%

Concretização
Desvios

Classificação
Resultado

Superou

Atingiu

Não
atingiu
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Diminuir o prazo de divulgação à tutela dos relatórios finais das
atividades inspetivas para homologação

N.º médio de dias para divulgação
dos relatórios

15

Peso

QUALIDADE

100%

20%

OB 6 (ponderação de 50 %)
Padrão de Desempenho
Garantir o apoio, designadamente aos órgãos executivos das UO
no âmbito do ECD, EAEBS, EPND

% de CE, instrutores e/ou direção
do serviço executivo com
atribuições em sede da educação
apoiados após solicitação

55%
Peso

100%

OB 7 (ponderação de 50 %)
Padrão de Desempenho
Atualizar e dinamizar a página eletrónica da IRE no portal do GRA

n.º de conteúdos inserido
anualmente

15
Peso

100%

