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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 Lei 66-8/20O7, de 28 de dezembro, torna-se pública

a declaração formal de reconhecimento de Desempenho Excelente, no ano de 20L1, da Assistente

Operacional Maria do Glório da Silva Rente Campos, por subscrição do Conselho Coordenador de Ava-

liação da proposta apresentada pelo avaliador, conforme consta na ata ne 2-2OLL/L2, realizada a 09 de

fevereiro de2OL2, cuja fundamentação e análise do impacto se transcreve:

'(...)

7. Desde anos onteriores o avoliodo tem vindo a desenvolver um conjunto de competêncios cujo im-
pacto tem sido positivomente reconhecido pelo comunidade educotivo, nomeadamente pelo Con-

selho Coordenodor de Avaliação;

2. A ovalioda ao longo do ano integrou um processo formativo que contribui diretomente pora o evo-

luçdo das suos competêncios profissionois com reflexo direto na qualidade das funções que lhe são

otribuídos;

3. Ao longo do ano não houve quolquer reparo formal sobre o seu desempenho profissionol sendo re-

conhecida o qualidode do seu trobalho e capacidade de execução dos serviços que desempenho,

assim como o sua disponibilidade e compromisso com o serviço, nomeadamente no substituição

dos colegas (onde evidencia umo elevada capacidode de desempenho e polivolência) e no trobalho

suplementar em período pós-loboral paro acompanhamento de atividades;

4. Ao longo do período em avoliação desempenhou os funções de coordenodora dos ossistentes ope-

rocionois, por ousência do titular do corgo, tendo evidenciado elevadas competências de liderança

e coordenaçõo do serviço;

5. Tem evidenciado um elevado sentido de responsabilidode e autonomia no execução do serviço que

lhe é otribuído / confiodo, associado a um ajustado sentido de ploneomento das atividodes, copo-

cidade de organizoção do serviço e cumprimento dos prazos e torefos;

6. Evidencia um excelente relacionomento interpessoolquer com colegas de trabolho, com os olunos,

com elementos exteriores da comunidade (visitas), pais e encarregodos de educação, elementos da

direção e pessoal docente;

7. A qualidade do seu trobolho troduz-se num impocto muito positivo no desenvolvimento da quali-

dode da ação educotiva promovida pelos Assistente Operacionoig junto dos olunos da escola-sede

do agrupamento".

Lijó, 9 de fevereiro de 2AL2


