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Conselho Coordenador de Avaliação

Declaração Formal

Reconhecimento de Avaliação de Excelente
No cumprimento do previsto no ne 3, art.e 51e, da Lei66-8/2007,de 28 de Dezembro, torna-se pública

a declaração formal de reconhecimento de Desempenho Excelente, no ano de 2012, da Assistente
Operacional Mario Amelia Barboso da Silvo Nogueiro, por subscriçâo do Conselho Coordenador de
Avaliação da proposta apresentada pelo avaliador, conforme consta na ata ne 2-2072/13, realizada a
28 de fevereiro de 2013, cuja fundamentação e análise do impacto se transcreve:

'(...)
1.

Desde anos onteriores a ovoliado tem vindo a desenvolver um conjunto de competêncios cujo ìm-

pocto tem sido positivomente reconhecido pelo comunidode educativo, nomeodamente pelo Conselho Coordenador de Avaliação;
2.

Apesar do contexto onde desenvolve o seu trabalho ser de elevada dificuldade não houve, ao longo do ono, qualquer reporo sobre o seu desempenho profissional sendo reconhecida o qualidade do
seu trobalho e copacidade de execuçõo dos serviços que desempenha, assim como o suo disponibilidode e compromisso com o serviço, sendo frequente trabalhar fora do seu horário.

3.

Tem evidenciado um elevado sentido de responsabilidade e autonomia na execução do serviço que

lhe é atribuído, associado a um ajustodo sentido de planeamento dos atividades, copacidade de
organizaçõo do serviço e cumprimento dos prazos e torefas;
4.

Evidencia um excelente relacionamento interpessoal quer com colegos de trobalho, com os olunos,
pais e encarregodos de educaçõo e pessoal docente. O seu relacionamento com os alunos é de ex-

trema dedicação, entrega e humanismo sendo isto reconhecido pelos encarregados de educação e
corpo docente.
5.

Preocupo-se em otualizor conhecimentos relativos ò temótico do ensino especial, em gerol e, meis
especificamente, às perturbações do espectro do Autismo.

6.

A qualidode do seu trobalho traduz-se num impocto muito positivo no desenvolvimento do quolidode do oção educativo no Unidade de Autismo.

Liió,28 de fevereiro de 2013
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