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Declaração Formal
Reconhecimento de Avaliação de Excelente

No cumprimento do previsto no ne 3, art.e 51q, da Lei66-8/2O07,de 28 de Dezembro, torna-

se pública a declaração formal de reconhecimento de Desempenho Excelente, no ano de
2010, da Assistente Operacional Moria lsabelVilos Boas Pacheco, por subscrição do Conselho
Coordenador de Avaliação da proposta apresentada pelo avaliador, conforme consta na acta
ne 2-2010/1,1-, realizada a 15 de Fevereiro

de201I, cuja fundamentação e análise do impacto

se transcreve:

'
1_.

(...)

Desde onos anteriores a ovoliodo tem vindo o desenvolver um conjunto de competências
cujo impocto tem sido positivomente reconhecido pela comunidode educotivo, nomeadamente pelo Conselho Coordenodor de Avolioção (ovolioda com Desempenho Relevan-

te);
2.

Ao longo do ono de 201-0 o ovaliodo

foi o única AO que frequentou formoção

específico

do sua carreiro e cotegorio;
3.

Ao longo do ano nõo houve quolquer reporo formol sobre o seu desempenho profissionol
sendo reconhecido o qualidade do seu trabqlho e copocidade de execução dos serviços

que desempenho, assim como o suo disponibilìdode e compromisso com o serviço,
nomeadomente nd substituiçõo dos colegos (onde evidencio uma elevado capacidade de
desempenho e polivolência) e no trabolho suplementar em período pos-loborol poro
acomponhomento de octividodes que se realizom à noite ou oo Sóbado;
Tem evidenciodo um elevado sentido de responsobilidade e outonomio no execução do
serviço que lhe é atribuído / confiodo, associodo a um ojustodo sentido de ploneamento
das octividodes, copocidode de orgonizoção do serviço e cumprimento dos prozos e tore-

fas;
5.

Excelente relocionomento interpessoal quer com colegos de trobalho, com os alunos, com

elementos exteriores do comunidade (visitas), pais e encorregados de educoção, elementos da direcção e pessoal docente".

Lijó,24 de Março de 20L1
O Dirigente Móximo do Serviço

Paulo Coutinho Sampaio
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