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Despacho Presidente n.º 2018/59 

Constituição da comissão paritária a integrar o processo de avaliação de 
desempenho, prevista no artigo 20.º do Regulamento de avaliação de desempenho 

dos docentes 

 

A Comissão Paritária é composta, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Regulamento de avaliação do 

desempenho dos docentes da ESEP, por seis docentes, sendo três deles nomeados pelo Presidente e 

três eleitos pelos docentes. 

Considerando os resultados da eleição decorrida no passado dia 26 de outubro para a eleição dos 

docentes a integrarem a Comissão paritária da Escola Superior de Enfermagem do Porto;  

Estando reunidas as condições necessárias à nomeação dos restantes docentes para a mesma 

comissão; 

Nomeio a seguinte constituição da Comissão paritária a integrar o processo de avaliação de 

desempenho, prevista no artigo 20.º do Regulamento de avaliação de desempenho dos docentes da 

ESEP: 

 JOSÉ LUÍS NUNES RAMOS – membro eleito pelos docentes; 

 BÁRBARA PEREIRA GOMES – membro eleito pelos docentes; 

 ABEL AVELINO PAIVA E SILVA – membro eleito pelos docentes; 

 FILOMENA MOREIRA PINTO PEREIRA– membro designado pelo Presidente; 

 TERESA DE JESUS RODRIGUES FERREIRA - membro designado pelo Presidente; 

 MARIA DO CÉU AGUIAR BARBIERI DE FIGUEIREDO - membro designado pelo Presidente; 

A Comissão Paritária é nomeada para o processo de avaliação por ponderação curricular, por 

aplicação dos Artigos 31.º, 32.º e 34.º do Regulamento de avaliação do desempenho dos 

docentes da ESEP, e para o triénio 2018/2020. 

Nos termos do artigo 20.º do Regulamento de avaliação do desempenho dos docentes da ESEP, 

compete à Comissão paritária emitir parecer em caso de não validação pelo CTC da proposta de 

avaliação final da CADD, nos termos do n.º 5 do artigo 26.º, e em caso de reclamação da classificação 

final, nos termos do artigo 29.º, ambos do mesmo Regulamento. 



Para conhecimento dos docentes e divulgação no site da Escola. 

 

Porto e ESEP, 29 de outubro de 2018  

 

   

O Presidente, 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

 

 


