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Tamel LËãdü,

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 lsobel Vilos Boos Pocheco, por subscrição do Conselho Coordenador de Avaliação
da proposta apresentada pelo avaliador, conforme consta na ata ne 2-2012/t3, realizada a 28 de fevereiro de 2013, cuja fundamentação e análise do impacto se transcreve:
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Desde anos onteriores a ovoliodo tem consolidodo um conjunto de competências cujo impocto tem

sido positivomente reconhecido pelo comunidode educativo, nomeodamente pelo Conselho Coordenodor de Avaliaçõo;
2.

Ao longo do ano não houve qualquer repqro sobre o seu desempenho profissionql sendo reconhecida a qualidade do seu trobolho e copocidade de execução dos serviços que desempenho, ossim
como o suo disponibilidade e compromisso com o serviço, nomeodomente no substituiçõo dos colegas (onde evidencio umo elevoda capocidade de desempenho e polivalêncio) e no trobalho suplementar em período pos-loboral paro ocomponhomento de otividodes que se realizam à noite ou
oo Sóbodo;

3.

Tem evidenciado um elevado sentido de responsabilidade e outonomio nd execuçõo do serviço que

/ confiado, ossociado o um ojustado sentido de ploneamento dos otividodes, capacidade de orgonizoção do serviço e cumprimento dos prazos e tarefos. Merece especiol reconhecilhe é atribuído

mento o serviço prestodo nos novas funções que tem desempenhqdo como auxilior técnica da rede
informótica e auxiliar do Biblioteco Escolor.
4.

Preocupa-se em atualizar conhecimentos frequentando formoção nos áreas ossociadas oo serviço
que desempenho, nomeadomente ao nível da utilizaçõo dos ferromentas informóticos.

5.

Evidencia um excelente relocionomento interpessoal quer com colegas de trabolho, com os olunos,
com elementos exteriores da comunidode (visitas), pais e encorregodos de educoçõo, elementos do
direção e pessoal docente;

6.

A quolidade do seu trobolho traduz-se num impacto muito positivo no desenvolvimento da qualidade do oçõo educativo promovida pelos Assistente Operacionais junto dos alunos do escola-sede
do agrupomento".
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