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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 Moria da Conceiçõo Afonseco Forte, por subscrição do Conselho Coordenador de Avaliação da proposta apresentada pelo avaliador, conforme consta na ata ns 2-2012/13, realizada a 28 de
fevereiro de 2013, cuja fundamentação e análise do impacto se transcreve:
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Desde anos anteriores a ovaliodo tem consolidodo um conjunto de competêncios cujo impocto tem
sido positivomente reconhecido pelo comunidode educotivo, nomeadomente pelo Conselho Coor-

denodor de Avoliação;
2.

Ao longo do ono nõo houve qualquer repqro sobre o seu desempenho profissional sendo reconhecida o qualidode do seu trobalho e copocidade de execuçõo dos serviços que desempenho, ossim
como o sua disponibilidode e compromisso com o serviço, nomeadomente no substituição dos colegos (onde evidencia umo elevodo capacidode de desempenho e polivolêncio) e no trobolho suplementar em período pós-laborol para acompanhomento de atividodes;
Tem evidenciado um elevodo sentìdo de responsabilidode e outonomia na execução do serviço que

/

confiado, associodo o um ojustodo sentido de planeamento das otividodes, capacidade de orgonizoçõo do serviço e cumprimento dos prqzos e torefos. Merece especiol reconhecilhe e atribuído

mento o serviço prestado na popelario e reprogrofia do escola-sede, bem como o trobalho de
acompanhomento dos alunos da educaçõo especiol conforme prevìsto nos dreos específicos que integram os correspondentes plonos educotivos individuais.
4.

Evidencio um excelente relocionamento interpessool quer com colegos de trobalho, com os olunos,
com elementos exteriores do comunidade (visitos), pois e encorregados de educação, elementos do
direçõo e pessool docente;

5.

A qualidode do seu trabolho traduz-se num impocto muito positivo no desenvolvimento da quolidode da açõo educotiva promovida pelos Assistente Operacionois junto dos olunos do escolo-sede
do ogrupamento".
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