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DELIBERAÇÃO (EXTRATO) 

ATRIBUIÇÃO DA MENÇÃO DE DESEMPENHO EXCELENTE 

BIÉNIO AVALIATIVO 2019/2020 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 51.º da Lei n.º 66.º-B/2007, de 28 de dezembro 

(SIADAP), faz-se pública a deliberação do Conselho Coordenador de Avaliação, aprovada em 

reunião do dia 5 de janeiro de 2022, que se transcreve por extrato: 

“Fundamentação da menção de excelente: ------------------------------------------------------------------ 

As trabalhadoras com validação de desempenho relevante validado, Alexandra Cristina 

Ribeiro Paris Veloso, na categoria de Assistente Operacional, e Catarina Marília Sousa Moreira 

Barbosa, na categoria de Técnica de Informática, para além de cumprirem todos os requisitos 

aprovados, desempenharam as suas funções, no âmbito, competências e grau de 

complexidade próprias das respetivas categorias, com excelente desempenho num período 

de excecional complexidade para a Escola, por via da situação pandémica. Ambas as 

trabalhadoras, nas respetivas funções, tiveram um contributo fundamental para que, numa 

situação extraordinária, fosse possível à ESEP realizar a sua missão: a trabalhadora Alexandra 

Cristina Ribeiro Paris Veloso com um empenho e iniciativas fundamentais na reorganização 

do modelo de funcionamento presencial das atividades letivas no período pós-suspensão e 

confinamento; a trabalhadora Catarina Marília Sousa Moreira Barbosa com o contributo 

essencial no apoio técnico necessário à transição e adaptação urgente de algumas atividades 

de natureza letiva, académica e dos serviços para as ferramentas digitais, à distância, com 

soluções técnicas que tiveram elevado impacto para a continuidade e boa execução dessas 

atividades. Ambas excederam, de forma destacada, nos referidos contributos, quer as funções 

e complexidade próprias das respetivas categorias, como fizeram-no com elevada autonomia, 

sentido de missão e responsabilidade, o que denota uma especial consciência de prossecução 

do interesse público relativamente ao desafio que se nos impunha enquanto instituição. 

Perante o exposto, entende este Conselho dever reconhecer o especial mérito do 
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desempenho das referidas trabalhadoras durante o biénio 2019/2020, com a atribuição de 

menção Excelente.” 

 

Porto e ESEP, 15 de março de 2022 

 
O Presidente do Conselho Coordenador de Avaliação, 

 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

 


