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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO – 2019/2020 

ATRIBUIÇÃO DA AVALIAÇÃO DE “EXCELENTE” 

 

Nos termos do n.º 3 do artigo 51º da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de dezembro (SIADAP) vem a 

Presidente do Instituto Politécnico de Beja tornar público a lista de trabalhadores que, na 

avaliação do desempenho de 2019/2020, obtiveram a classificação de “Excelente”: 

 

ANA CRISTINA VELHINHO SIMENTA 

CATEGORIA: TÉCNICO SUPERIOR 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Na qualidade de Administrador do Instituto Politécnico de Beja, e de avaliador da trabalhadora 

Ana Cristina Velhinho Simenta, entendo e proponho que lhe seja atribuída, para efeitos de 

SAIDAP3, e no biénio 2019 e 2020, a classificação de "relevante" e a distinção qualitativa de 

excelente, nos termos, pressupostos e pelos fundamentos seguintes:  

a) Num âmbito mais alargado, e integrado, será justo reconhecer, também para este 

efeito, que a trabalhadora, ao longo dos últimos sete anos, assumiu, sem reparos, a 

coordenação funcional do Setor de Aprovisionamento e Património (SAP); 

b) Fê-lo, por vontade própria, sem que a tal pudesse ser obrigada legalmente, no interesse 

exclusivo do Serviço e do Instituto, sem qualquer tipo de contrapartida, direta ou indireta, e 

sem qualquer vantagem de natureza pessoal, patrimonial e/ou funcional; 

c) Fê-lo, também, sem ocupar qualquer cargo dirigente, colocando ao serviço e interesse 

da Instituição as suas competências técnicas, pessoais e humanas, constituindo um pilar 

fundamental de funcionamento, eficácia e utilidade dos Serviços; 

d) Os termos em que desenvolveu essa atividade e funções foram determinantes, 

indispensáveis e decisivos para a superação das dificuldades e exigências próprias do Serviço 

que superior e reconhecidamente coordenou, colocando aí em prática e execução, as 

orientações e instruções dos responsáveis e órgãos da Instituição, no exclusivo e superior 

interesse desta; 



 

2 
 

e) Estas funções, e a disponibilidade reveladas foram conditio sine qua non para a própria 

implementação e consolidação do modelo de organização e funcionamento dos Serviços que 

resultou da implementação do RJIES, titulada nos Estatutos, após a revogação do sistema 

definido na Lei 54/90, de 5 de setembro e sua substituição pela Lei n.º 62/2007, de 10 de 

setembro; 

Integrado neste contexto, e circunscrevendo agora a apreciação e valoração ao biénio em 

avaliação, somar-se-ão ainda os argumentos seguintes:   

f) O biénio em avaliação coincidiu, no tempo, com o início e auge da Pandemia por 

COVID19; 

g) Essa circunstância, só por Si, representou um acréscimo inesperado e excecional de 

serviço, exigências e desafios novos e difíceis, inesperados, que obrigaram o SAP a uma 

resposta pronta, competente e eficaz, que só a trabalhadora avaliada poderia facilitar, 

assegurar e executar; 

h) Cumulando essas inesperadas e novas exigências com a quantidade, complexidade, 

exigências e pressão dos Serviços já existentes e que já eram assinaláveis, elevando-as a níveis 

nunca experimentados e só superáveis com a colaboração prestimosa e ímpar da trabalhadora 

avaliada; 

i) Com efeito, só a disponibilidade, competência, dedicação da trabalhadora foi possível 

superar com o brilho, eficácia e eficiência reconhecidos os desafios assim colocados; 

j) À relevância, expressão e exigência associadas ao Serviço, e correspondentemente, à 

coordenação, somou-se, em todo este período, a escassez de pessoas, a dificuldade e a 

necessidade de acomodar expetativas de utilizadores; 

k) A título meramente exemplificativo, e num contexto de absoluta incerteza quanto ao 

futuro e de volatilidade e aleatoriedade de funcionamento do mercado e de fornecedores, o 

IPBeja nunca conheceu qualquer situação de rotura ou de ausência de resposta a todas as 

necessidades colocadas ao nível da aquisição de bens e equipamentos de segurança e 

indispensáveis à saúde e a cuidar do bem-estar de todos os colaboradores e estudantes do 

IPBeja; 

l) Esse trabalho foi indispensável ao sucesso da ação de outros serviços (SAS) e estruturas 

de apoio e intervenção (equipa COVID19 para o IPBeja); 
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m) Reconhece-se que a manutenção do normal funcionamento dos Serviços, neste 

contexto atípico, inesperado e tão exigente, só foi possível graças ao trabalho excecional da sua 

coordenadora funcional, a trabalhadora avaliada, que lidou com um ambiente adverso, 

prejudicado pelo volume anómalo de requisições, pela escassez de recursos e pelas 

adversidades próprias e características de um edifício legislativo pouco certo, sujeito a 

permanentes alterações, tudo agravado pela Pandemia por COVID19; 

n) Não obstante essas circunstâncias adversas, apresentou índices éticos e de rigor 

invulgares e excecionais, que constituem um garante na certeza e segurança do funcionamento 

dos Serviços;  

o) No contexto da coordenação funcional que assume, responsabilizou-se pela orientação 

de vários colegas, realizando-o com autonomia, sentido de responsabilidade, de promoção e 

defesa do superior interesse público, com espírito crítico construtivo, com uma atitude 

inovadora e absolutamente comprometida com o interesse da Instituição;  

p) Todos os procedimentos aquisitivos são revistos sob a sua coordenação resultando 

numa atuação credível destes Serviços no Universo IPBeja;  

q) E fê-lo, mais uma vez, sem registo de qualquer incidente ou erro;  

r) Neste âmbito, e com especial relevo para a avaliação e para o interesse da própria 

Instituição, constituiu uma referência e um ponto de ligação e comunicação com os utilizadores 

do IPBeja e de terceiros; 

s) Fá-lo muitas vezes fora do próprio âmbito restrito das atividades que lhe seriam 

exigíveis, fora do seu horário de trabalho, e com reconhecido compromisso profissional, e 

sacrifício pessoal e familiar;  

t) Ao nível das competências, e destacando a circunstância de exercer funções que 

correspondem, sem margem para dúvidas, ao que é exigível e expectável de um técnico 

superior, a atitude pessoal é modelar e supera largamente o padrão médio: exerceu muitas e 

relevantes funções fora do limite material definido pela categoria, pelos objetivos, e direcionou 

sempre o seu trabalho para a obtenção dos melhores e mais elevados resultados, em linha com 

o superior interesse da Instituição;  
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u) Discreta, proba, educada, solidária, honesta e responsável, procurou sempre melhorar 

procedimentos, apresentando propostas concretas que, não integradas nos objetivos, 

contribuíram para a melhoria do funcionamento dos Serviços; 

v) Teve uma atitude renovadora, inovadora e o trabalho realizado nunca constituiu objeto 

de qualquer reparo;  

w) É evidente o compromisso e responsabilidade com o Serviço, notado no número de 

horas dedicadas, superando muitas vezes, sem que tal lhe seja pedido, retribuído ou 

compensado, o número de horas de atividade exigível: realizou ainda muitas vezes trabalho em 

casa, fora do horário de serviço, com uma evidente preocupação para que tudo o que respeite 

ao Serviço se cumprisse, para além de um padrão mediano.  

x) Ao nível do relacionamento interpessoal, as suas competências na coordenação do SAP, 

o modo como interage com todos os elementos da equipa da Ação Social, docentes, discentes e 

demais colaboradores da Instituição constitui um modelo de referência que comprovadamente 

melhorou a reforçou, pelo exemplo e atitude pessoal, a equipa que integra. 

y) Deste modo, e nos presentes termos e fundamentos, a trabalhadora deve ser avaliada 

com relevante, e ainda com a distinção qualitativa de excelente, por ser legal, justo, e um 

merecido reconhecimento pela sua dedicação e pelo seu profissionalismo, que devem 

constituir modelo e referência aos demais colaboradores. 

z) A trabalhadora, ao longo do biénio, especialmente atípico e exigente, num cenário de 

Pandemia, assumiu, sem reparos, a coordenação funcional do Setor de Aprovisionamento e 

Património (SAP); 

Deste modo, e nos presentes termos e fundamentos, a trabalhadora dever ser classificada com 

relevante, e ainda, com a distinção qualitativa de “Excelente”. 
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FERNANDA MARIA SÃO FACUNDO INÁCIO DE SOUSA 

CATEGORIA: TÉCNICO SUPERIOR 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

A técnica superior Fernanda Maria São Facundo Inácio de Sousa, desempenhou em 2019/2020 

as suas tarefas com enorme competência e qualidade, tendo sido superados todos os objetivos 

contratualizados. 

Superou os modelos de comportamentos definidos para as competências selecionadas, 

revelando grande qualidade de desempenho e uma atuação proactiva, contribuindo para uma 

melhoria contínua da qualidade do serviço prestado no Gabinete de Acesso ao Ensino Superior 

do IPBeja. 

Os objetivos fixados enquadraram-se nos objetivos do GAES, prestando-se especial atenção à 

comunidade académica do Instituto e a toda a envolvente externa de utilizadores. 

Destaca-se aforma interessada, expansiva, dedicada e afável como recebe e lida com todos os 

utilizadores do serviço. Esta forma de atendimento é fundamental para a atração e fixação dos 

candidatos aos cursos do IPBeja. 

Decorrem no GAES diversos concursos de acesso e ingresso para diferentes tipos de cursos, 

havendo sempre por parte da Técnica Superior Fernanda Sousa, um forte empenhamento na 

divulgação personalizada da informação, registando os interesses dos candidatos que 

comunicam com os serviços à procura de informação sobre a oferta formativa. O trabalho 

desenvolvido para garantir a viabilização de todos os processos de candidatura dentro dos 

prazos, sem que ocorram situações capazes de prejudicar os candidatos, realizou-se com 

intenso esforço, eficiência e qualidade, decorrendo quando necessário para além do seu 

horário de trabalho. Registe-se ainda o facto de mesmo estando em convalescença e 

dispensada do serviço por prescrição médica nunca deixou de, à distância, dar o seu contributo 

essencial para a garantia do serviço do gabinete. 
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Destaca-se a orientação para os resultados e para o serviço publico demostrados no alcance 

das soluções a implementar para a resolução de problemas e planeamento do funcionamento 

dos serviços, durante os períodos críticos de atuação. 

Acresce, ainda uma permanente atitude profissional de responsabilidade e compromisso, 

visando sempre a melhoria do funcionamento dos serviços que coordena, pelo que, em 

conclusão se considera que a Técnica Superior Fernanda Sousa reúne as condições para que lhe 

seja atribuído o Desempenho de Excelente. 

 

JERÓNIMO FRANCISCO PICADO DA CONCEIÇÃO 

CATEGORIA: TÉCNICO SUPERIOR 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Na qualidade de Administrador do Instituto Politécnico de Beja, e de avaliador do trabalhador 

Jerónimo Francisco Picado da Conceição, entendo e proponho que lhe seja atribuída, para 

efeitos de SAIDAP3, no biénio 2019 e 2020, a classificação de "relevante" e a distinção 

qualitativa de excelente, nos termos, pressupostos e pelos fundamentos seguintes:  

a) O trabalhador assumiu, sem reparos, as funções correspondentes a um assistente social, 

integrando a equipa do Gabinete de Apoio Social dos SAS; 

b) Recorde-se, porém, que o biénio em avaliação coincidiu, no tempo, com o início e auge 

da Pandemia por COVID19; 

c) Essa circunstância, só por Si, representou um acréscimo inesperado e excecional de 

serviço, exigências e desafios novos e difíceis, inesperados, que obrigaram, em especial os SAS, 

a uma resposta pronta, competente e eficaz; 

d) Tudo com riscos pessoais para a vida, saúde e integridade física do trabalhador avaliado, 

que preteriu o seu interesse pessoal e egoísta em beneficio do IPBeja e dos seus estudantes;  

e) Cumulando a quantidade, complexidade, exigências e pressão dos Serviços que já eram 

assinaláveis, a níveis nunca experimentados e só superáveis com a colaboração prestimosa e 

ímpar do trabalhador avaliado; 
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f) Com efeito, só a disponibilidade, competência, dedicação e compromisso funcional e 

sobretudo pessoal do trabalhador avaliado foi possível aos IPBeja e aos SAS dar a resposta e 

apoio que a comunidade reconheceu aos nossos estudantes, alguns deles completamente 

deslocados, sem apoio de familiares, num cenário de incerteza, medo e ameaça à vida e à 

saúde e integridade física; 

g) O trabalhador teve uma disponibilidade absoluta, sem conhecer limitações de tempo 

(foram vários os sábados, domingos e feriados em missão, sem qualquer contrapartida) 

colocando em risco a sua própria saúde, bem-estar e a própria vida, para ajudar os estudantes 

do IPBeja; 

h) Nunca deixou de estar presente em inúmeras deslocações às residências, 

independentemente das horas, dias da semana, e dos riscos, participou sempre em todas as 

atividades de apoio aos estudantes em isolamento, doentes e outros, dentro e fora das 

residências; 

i) O trabalhador fez da assistência aos estudantes durante o período da pandemia uma 

missão e cumpriu-a com brilho, excelência e de modo exemplar; 

j) Estou, como seu avaliador e responsável, grato e orgulhoso pelo seu desempenho 

profissional; 

k) Constituiu por isso um exemplo e deve ser destacado e reconhecido esse trabalho em 

prol da comunidade académica; 

l)   À relevância, expressão e exigência associadas ao Serviço somou-se, em todo este 

período, a escassez de pessoas, a dificuldade e a necessidade de acomodar expetativas de 

utilizadores: não obstante esteve sempre presente, sem ser sequer necessário solicitá-lo; 

m) A título meramente exemplificativo, e num contexto de absoluta incerteza e riscos para 

a sua própria saúde e vida, realizou compras, assegurou a entrega de medicamentação, 

mercearias, e outros, aos estudantes do IPBeja para que nunca nada lhes faltasse; 

n) E fê-lo com notada autonomia, competência técnica, e espírito crítico direcionado para 

a perfeição e melhoria de procedimentos, com uma atitude absolutamente comprometida com 

o interesse dos estudantes e da Instituição; 
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o) É o principal responsável pela atribuição das bolsas de estudo aos estudantes, sem que 

ao longo do período em avaliação, e com todo o trabalho adicional já referido, tenha recebido 

qualquer reparo ao seu desempenho; 

p) No período em avaliação, e a este nível, foi inclusivamente reconhecido, externamente, 

o desempenho dos Serviços; 

q) Antes pelo contrário, o seu trabalho foi sujeito a sindicância de auditorias externas (ex: 

equipa VAS) e o mérito e fiabilidade do trabalho ficou demonstrado e reconhecido, 

circunstância que em muito contribui para a imagem externa dos serviços e para a confiança do 

trabalho que é desenvolvido pelo técnico superior nesta área tão sensível e de relevo; 

r) Contribuiu deste modo, de forma reconhecidamente técnica, competente e profissional, 

e com alteração da atitude pessoal e funcional que se destaca e sublinha, sem descurar a 

dimensão humana e social, para a manutenção de um número significativo de estudantes, para 

a coesão da equipa e para a multiplicação dos resultados da atividade dos SAS; 

s) E também para a formação da imagem de competência e fiabilidade dos Serviços que 

integra e da Instituição que serve na relação desta com a comunidade; 

t) Ao nível das competências, a atitude pessoal foi modelar e superou largamente o 

padrão médio: exerceu muitas e relevantes funções fora do limite material definido pela 

categoria, pelos objetivos, e direcionou sempre o seu trabalho para a obtenção dos melhores e 

mais elevados resultados, em linha com o superior interesse da Instituição, com uma dimensão 

humana e social vincada, reconhecida por utilizadores, em especial os estudantes; 

u) Probo, autêntico, experiente e responsável, procurou sempre melhorar procedimentos, 

apresentando propostas concretas que, não integradas nos objetivos, contribuíram para a 

melhoria do funcionamento dos Serviços: a título de exemplo a apresentação de modelos, 

minutas, circuitos de procedimentos no âmbito dos pedidos de pagamento faseado de 

propinas; 

v) Teve uma atitude renovadora, inovadora e o trabalho realizado nunca constituiu objeto 

de qualquer reparo ao longo de todo o biénio.  

w) É evidente o compromisso e responsabilidade com o Serviço, notado no número de 

horas dedicadas, superando muitas vezes, sem que tal lhe seja pedido, retribuído ou 

compensado, o número de horas de atividade exigível: realizou ainda muitas vezes trabalho em 
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casa, fora do horário de serviço, com uma evidente preocupação para que tudo o que respeite 

ao Serviço se cumprisse, para além de um padrão mediano; 

x) Disponibilizou-se, sem qualquer contrapartida económica, prescindindo inclusivamente 

de ajudas de custo, para atividades e intervenções em ações dos SAS durante a Pandemia por 

COVID19, assumindo-o como uma missão de interesse Institucional, numa atitude que se 

aplaude e sinaliza a identificação com os valores altruístas da equipa e da Instituição que 

integra; 

y) Foi a personificação do espírito que os SAS devem ter na sua dimensão mais prestante;  

z) De destacar ainda o papel de relevo no contexto da análise e instrução dos processos de 

pedidos de pagamento faseado de propinas, no âmbito dos quais teve, no decurso do presente 

ano letivo, intervenção em centenas de processos, sem que em algum deles o seu trabalho 

tenha constituído motivo de reparo, o que é um registo assinalável e que demonstra o mérito e 

compromisso do avaliado com os objetivos da Instituição; 

aa) Teve assim um papel fundamental num processo de manutenção de estudantes que é 

essencial e prioritário na ação do IPBeja e que deve, deste modo, ser também reconhecido. 

Deste modo, e nos presentes termos e fundamentos, o trabalhador dever ser classificado com 

relevante, e ainda, com a distinção qualitativa de “Excelente”. 

 

MARIA CRISTINA VILHENA REVEZ PEREIRA PALMA 

CATEGORIA: Técnico Superior 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Na qualidade de avaliador da trabalhadora Maria Cristina Palma, nos termos do definido pela 

Lei 66-B/2007 de 28 de dezembro, somos a considerar: 

a) A trabalhadora, nos últimos anos, assumiu, sem reparos, a coordenação funcional do GRI 

(Gabinete de Relações Internacionais do IPBeja) que inclui a organização de tarefas, distribuição 

e supervisão do trabalho realizado pelas demais colaboradoras; 
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b) Fê-lo, por vontade própria, sem que a tal pudesse ser obrigada legalmente, no interesse 

exclusivo do Serviço e do Instituto, sem qualquer tipo de contrapartida, direta ou indireta, e 

sem qualquer vantagem de natureza pessoal, patrimonial e/ou funcional; 

c) Fê-lo, também, sem ocupar qualquer cargo dirigente, colocando ao serviço e interesse da 

Instituição as suas competências técnicas, pessoais e humanas, constituindo um pilar 

fundamental de funcionamento, eficácia e utilidade dos Serviços; 

d) Os termos em que desenvolveu essa atividade e funções foram determinantes, 

indispensáveis e decisivos para a superação das dificuldades e exigências próprias do Serviço 

que superior e reconhecidamente coordenou, colocando aí em prática e execução, as 

orientações e instruções dos responsáveis e órgãos da Instituição, no exclusivo e superior 

interesse desta; 

e) No contexto da coordenação funcional que assume, responsabilizou-se pela orientação de 

dois colegas, realizando-os com sentido de responsabilidade, de promoção e defesa do superior 

interesse público, com espírito crítico construtivo, com uma atitude inovadora e absolutamente 

comprometida com o interesse da Instituição; 

f) Neste âmbito, e com especial relevo para a avaliação e para o interesse da própria Instituição, 

constituiu uma referência e um ponto de ligação e comunicação com os utilizadores do IPBeja e 

de terceiros; 

g) No âmbito das várias ações desenvolvidas pelo GRI queremos destacar: 

• Coordenação dos seguintes projetos europeus de mobilidade e cooperação: 

a) Erasmus+ International Credit Mobility (1CM): Projetos n.2 2019-1-PTO1-KA1O7- 060220 e 

n.2 2020-1PTO1-KA1O7-077903, envolvendo 13 Instituições de ensino superior localizadas na 

Arménia, Bósnia e Herzegovina, Chile, Kosovo, Georgia Russia, Ucrânia e Tailândia com um 

financiamento aprovado para 2019 de 151.330,00€ correspondente a 57 bolsas de mobilidade 

e para 2020 no valor de 262.360,00€ equivalente a 96 bolsas de mobilidade; 
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b) Erasmus IPBeja: Projetos n.2 2019-1-PT01-KA1O3-060165 e 2020-1-PTO1-KA1O3- 077799, 

envolvendo 120 instituições de ensino superior localizadas na União Europeia, com um 

financiamento aprovado em 2019 no valor de 96.902,00€, correspondente a 64 mobilidades, e 

em 2020 no valor de 117.190,00€ envolvendo 69 mobilidades; 

c) Consórcio Erasmus AI Sud - Coordenação e pessoa de contacto do Consórcio Erasmus AI Sud 

no período 2017-2020, que integra cinco instituições, a saber: as 

Universidades do Algarve, de Évora e de Lisboa e os Institutos Politécnicos de Beja e de Setúbal; 

No período em avaliação, coordenou ainda os seguintes projetos do Consórcio Erasmus AI Sud: 

Proj. n.2 2019-1-PT01-KA1O3-060163, a prever 575 fluxos de mobilidade e com um 

financiamento no valor de 1.136.150,00€; Proj. n.2 2020-1-PTO1-KA1O3-077845, envolvendo 

673 fluxos e um financiamento de 1.201.390,00€; 

Para além dos projetos referidos refere-se ainda: 

• Organização da candidatura do IPBeja à Carta Erasmus para o Ensino Superior 21/27, que 

obteve aprovação em dezembro de 2020. 

• Organização da 1 Semana Erasmus do IPBeja (IPBeja Erasmus Week 2019), que reuniu no 

IPBeja, entre 3 e 7 de junho, 40 participantes provenientes de 16 lES europeias; 

• Organização no IPBeja das celebrações “Erasmus Days” em 2019 e 2020; 

• Coordenação da participação do IPBeja no Programa de Mobilidade das Associação das 

Universidades de Língua Portuguesa (AULP); 

• Coordenação e gestão da rede de instituições parcerias internacionais do IPBeja, no âmbito 

da qual foram celebrados 30 novos acordos no biénio em avaliação; 

• Acompanhamento das candidaturas 2019 do IPBeja à Ação Parcerias Estratégicas Erasmus, 

nomeadamente: Projeto “Eco-lnnovation Technologies for a Sustainabie Environment Approach 

| 

A Problem Solving Based Learning Methodoiogy” e o Projeto “Cybersecurity fundamentals”; 



 

12 
 

• Representação do IPBeja em fóruns relacionados com a internacionalização do ensino 

superior, destacando-se: Semana Internacional do ISMA, de 22 a 26 de abril 2019 na Letónia; 

Conferência Internacional “Erasmus4ever, Erasmus4future”, de 7 a 9 de maio 2019 em Itália; 

Encontro da AULP 2019, de 3 a 5 de julho em Lisboa; Semana Internacional da JAMK e 

Conferência 2019 da EAIE sobre Internacionalização do Ensino Superior, de 21 a 27 de 

setembro em Helsínquia. A participação esteve a cargo das colaboradoras do GRI Maria Cristina 

Palma Semana Internacional da University of Sarajevo entre 13 e 19 de outubro 2019; Sessão 

de Formação “Erasmus without paper (EwP)” realizada na Universidade do Porto, 27 de 

fevereiro de 2020; Representação de Portugal e do IPBeja, a Convite da NA Erasmus, no evento 

Erasmus Stakeholder Event January 2020, realizado em Bruxelas, de 28 a 29 de janeiro. 

Pelo excelente contributo dado à Instituição no período referido, deve ser atribuída a 

classificação de EXCELENTE. 

 

MARIA DA PIEDADE RAMIRES JÚLIO 

CATEGORIA: TÉCNICO SUPERIOR 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Na qualidade de Administrador do Instituto Politécnico de Beja, e de avaliador da trabalhadora 

Maria da Piedade Ramires Júlio, entendo e proponho que lhe seja atribuída, para efeitos de 

SAIDAP3, e no biénio 2019 e 2020, a classificação de "relevante" e a distinção qualitativa de 

excelente, nos termos, pressupostos e pelos fundamentos seguintes:   

a) A trabalhadora, ao longo do biénio, assumiu, sem reparos, a coordenação funcional dos 

SAS (Serviços de Ação Social); 

b) Recorde-se, porém, que o biénio em avaliação coincidiu, no tempo, com o início e auge 

da Pandemia por COVID19; 

c) Essa circunstância, só por Si, representou um acréscimo inesperado e excecional de 

serviço, exigências e desafios novos e difíceis, inesperados, que obrigaram, em especial os SAS, 

a uma resposta pronta, competente e eficaz, que assegurou como sua coordenadora funcional; 
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d) Tudo com riscos pessoais para a vida, saúde e integridade física da trabalhadora 

avaliada, que preteriu muitas vezes o seu interesse pessoal e egoísta em beneficio do IPBeja e 

dos seus estudantes;  

e) Sacrificando inclusivamente o seu Natal, a sua passagem de ano, ficando provada do 

contacto com os seus familiares, tudo em nome do apoio incondicional aos estudantes do 

IPBeja; 

f) Cumulando, como coordenadora funcional, a quantidade, complexidade, exigências e 

pressão dos Serviços que já eram assinaláveis, a níveis nunca experimentados e só superáveis 

com a colaboração prestimosa e ímpar do trabalhador avaliado; 

g) Com efeito, só com a disponibilidade, competência, dedicação e compromisso funcional 

e sobretudo pessoal da trabalhadora avaliada foi possível aos IPBeja e aos SAS dar a resposta e 

apoio que a comunidade reconheceu aos nossos estudantes, alguns deles completamente 

deslocados, sem apoio de familiares, num cenário de incerteza, medo e ameaça à vida e à 

saúde e integridade física; 

h) A trabalhadora teve uma disponibilidade absoluta, sem conhecer limitações de tempo 

(foram vários os sábados, domingos e feriados em missão, sem qualquer contrapartida) 

colocando em risco a sua própria saúde, bem-estar e a própria vida, para ajudar os estudantes 

do IPBeja; 

i) Este presente em inúmeras deslocações às residências, independentemente das horas, 

dias da semana, e dos riscos, participou sempre em todas as atividades de apoio aos estudantes 

em isolamento, doentes e outros, dentro e fora das residências; 

j) A trabalhadora fez da assistência aos estudantes durante o período da pandemia uma 

missão e cumpriu-a com brilho, excelência e de modo exemplar; 

k) Estou, como seu avaliador e responsável, grato e orgulhoso pelo seu desempenho 

profissional; 

l) Constituiu por isso um exemplo e deve ser destacado e reconhecido esse trabalho em 

prol da comunidade académica; 

m)   À relevância, expressão e exigência associadas ao Serviço somou-se, em todo este 

período, a escassez de pessoas, a dificuldade e a necessidade de acomodar expetativas de 

utilizadores: não obstante esteve sempre presente, sem ser sequer necessário solicitá-lo; 

n) A título meramente exemplificativo, e num contexto de absoluta incerteza e riscos para 

a sua própria saúde e vida, realizou compras, assegurou a entrega de medicamentação, 

mercearias, e outros, aos estudantes do IPBeja para que nunca nada lhes faltasse; 
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o) E fê-lo com notada autonomia, competência técnica, e espírito crítico direcionado para 

a perfeição e melhoria de procedimentos, com uma atitude absolutamente comprometida com 

o interesse dos estudantes e da Instituição; 

p) Se tal não bastasse já para destacar o seu desempenho, cumulou ainda essa 

coordenação, com as funções de jurista, integrada na equipa dos Serviços Jurídicos da 

Instituição, o que só é possível com a disponibilidade, compromisso e altruísmo, que a 

classificação obtida reconhece, justamente, e também titula; 

q) No contexto daquela coordenação responsabilizou-se pela orientação de dezenas de 

colegas, realizando-o com autonomia, espírito crítico, com uma atitude inovadora e 

absolutamente comprometida com o interesse dos estudantes e da Instituição; 

r) Destaca-se ainda, em aditamento ao que já se expôs, de entre muitas outras atividades, 

a supervisão de toda a atividade relacionada com a limpeza e vigilância da Instituição;  

s) Todos os procedimentos e posicionamento dos SAS foram revistos sob a sua 

coordenação resultando numa imagem renovada e credível destes Serviços no Universo IPBeja;  

t) E fê-lo, mais uma vez, sem registo de qualquer incidente ou dificuldade.  

u) Neste âmbito, e com especial relevo para a avaliação e para o interesse da própria 

Instituição, constituiu uma referência e um ponto de ligação e comunicação com os estudantes 

do IPBeja: a título meramente exemplificativo, o papel decisivo no processo de integração e 

acompanhamento dos estudantes internacionais, em especial os PALOP’S, na definição de 

novas soluções de alojamentos e desenvolvimento de parcerias, na consolidação do processo 

de captação de estudantes nos Açores e Madeira (que já coordenara a título executivo, 

preparando, coordenando e participando nas ações), na regularização da situação jurídica da 

Associação Académica do IPBeja, a ligação dos SAS com a comunidade e com instituições e 

parceiros (RIB, Cruz Vermelha, PSP, Município, entre tantos outros), muitas vezes fora do 

próprio âmbito restrito das atividades que lhe seriam exigíveis, fora do seu horário de trabalho, 

e com reconhecido compromisso profissional, e sacrifício pessoal e familiar;  

v) Um sinal evidente da relevância da atividade desenvolvida e do nível superior de 

desempenho foi também o da nomeação para inúmeros Júris e equipas, no âmbito das 

diferentes funções que exerce, atividades reconhecidas pelos demais elementos desses Júris e 

Equipas; 

w) Ao nível das competências, e destacando a circunstância de exercer funções que 

correspondem, sem margem para dúvidas, ao que é exigível e expectável de um técnico 

superior, a atitude pessoal é modelar e supera largamente o padrão médio: exerceu muitas e 

relevantes funções fora do limite material definido pela categoria, pelos objetivos, e direcionou 
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sempre o seu trabalho para a obtenção dos melhores e mais elevados resultados, em linha com 

o superior interesse da Instituição, com uma dimensão humana e social vincada, reconhecida 

por utilizadores, em especial os estudantes;  

x) Discreta, proba, educada, solidária e responsável, procurou sempre melhorar 

procedimentos, apresentando propostas concretas que, não integradas nos objetivos, 

contribuíram para a melhoria do funcionamento dos Serviços; 

y) Teve uma atitude renovadora, inovadora e o trabalho realizado nunca constituiu objeto 

de qualquer reparo;  

z) É evidente o compromisso e responsabilidade com o Serviço, notado no número de 

horas dedicadas, superando muitas vezes, sem que tal lhe seja pedido, retribuído ou 

compensado, o número de horas de atividade exigível: realizou ainda muitas vezes trabalho em 

casa, fora do horário de serviço, com uma evidente preocupação para que tudo o que respeite 

ao Serviço se cumprisse, para além de um padrão mediano.  

aa) Ao nível do relacionamento interpessoal, as suas competências na coordenação dos SAS, 

o modo como interage com todos os elementos da equipa da Ação Social, docentes, discentes e 

demais colaboradores da Instituição constitui um modelo de referência que comprovadamente 

melhorou a reforçou, pelo exemplo e atitude pessoal, a equipa que integra. 

Deste modo, e nos presentes termos e fundamentos, a trabalhadora dever ser classificada com 

relevante, e ainda, com a distinção qualitativa de Excelente. 

 

MARIA JOSÉ CUSTÓDIA PATUSCA MACHADO 

CATEGORIA: TÉCNICO SUPERIOR 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Na qualidade de Administrador do Instituto Politécnico de Beja, e de avaliador da trabalhadora 

Maria José Custódia Patusca Machado, entendo e proponho que lhe seja atribuída, para efeitos 

de SAIDAP3, no biénio 2019 e 2020, a classificação de "relevante" e a distinção qualitativa de 

excelente, nos termos, pressupostos e pelos fundamentos seguintes:  

a) A trabalhadora iniciou o seu percurso nos SAS com a categoria de assistente técnico, 

sublinhe-se, e desenvolveu atividade que correspondeu, sempre, e claramente, ao conteúdo 

funcional de um técnico superior, a que chegou por via de mobilidade, por mérito próprio e por 
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interesse exclusivo do IPBeja: assumiu, sem reparos, as funções correspondentes a um 

assistente social, integrando a equipa do Gabinete de Apoio Social dos SAS; 

b) E fê-lo com notada autonomia, competência técnica, e espírito crítico direcionado para 

a perfeição e melhoria de procedimentos, com uma atitude absolutamente comprometida com 

o interesse dos estudantes e da Instituição; 

c) É a principal responsável pelo alojamento das residências de estudantes, sem que ao 

longo do período em avaliação tenha recebido qualquer reparo ao seu desempenho; 

d) Destacou-se ainda pela disponibilidade, incondicional, para os SAS e para o interesse 

público: fê-lo sempre com absoluta disponibilidade pessoal, e notado e reconhecido sacrifício 

pessoal e familiar; 

e) Contribui deste modo, de forma reconhecidamente técnica, competente e profissional, 

sem descurar a dimensão humana e social, para a manutenção de um número significativo de 

estudantes, para a resolução criativa e alternativa de problemas, superação de conflitos e 

composição de litígios; 

f) Recorde-se, porém, que o biénio em avaliação coincidiu, no tempo, com o início e auge 

da Pandemia por COVID19; 

g) Essa circunstância, só por si, representou um acréscimo inesperado e excecional de 

serviço, exigências e desafios novos e difíceis, inesperados, que obrigaram, em especial os SAS, 

a uma resposta pronta, competente e eficaz; 

h) Tudo com riscos pessoais para a vida, saúde e integridade física da trabalhadora 

avaliada, que preteriu o seu interesse pessoal e egoísta em beneficio do IPBeja e dos seus 

estudantes;  

i) Cumulando a quantidade, complexidade, exigências e pressão dos Serviços que já eram 

assinaláveis, a níveis nunca experimentados e só superáveis com a colaboração prestimosa e 

ímpar do trabalhador avaliado; 

j) Com efeito, só a disponibilidade, competência, dedicação e compromisso funcional e 

sobretudo pessoal da trabalhadora avaliada foi possível ao IPBeja e aos SAS dar a resposta e 

apoio que a comunidade reconheceu aos nossos estudantes, alguns deles completamente 

deslocados, sem apoio de familiares, num cenário de incerteza, medo e ameaça à vida e à 

saúde e integridade física; 
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k) A trabalhadora teve uma disponibilidade absoluta, sem conhecer limitações de tempo 

(foram vários os sábados, domingos e feriados em missão, sem qualquer contrapartida) 

colocando em risco a sua própria saúde, bem-estar e a própria vida, para ajudar os estudantes 

do IPBeja; 

l) Nunca deixou de estar presente em inúmeras deslocações às residências, 

independentemente das horas, dias da semana, e dos riscos, participou sempre em todas as 

atividades de apoio aos estudantes em isolamento, doentes e outros, dentro e fora das 

residências; 

m) A trabalhadora fez da assistência aos estudantes durante o período da pandemia uma 

missão e cumpriu-a com brilho, excelência e de modo exemplar; 

n) Estou, como seu avaliador e responsável, grato e orgulhoso pelo seu desempenho 

profissional; 

o) Constituiu por isso um exemplo e deve ser destacado e reconhecido esse trabalho em 

prol da comunidade académica; 

p) A título de exemplo, não poucas vezes se deslocou fora de horas para assegurar 

alojamento a estudantes, visitantes e demais utilizadores, de modo a superar 

constrangimentos, fazendo-o por sua própria iniciativa, num contexto de Pandemia;  

q) Contribuindo assim para a formação da imagem de competência e fiabilidade dos 

Serviços que integra e da Instituição que serve na relação desta com a comunidade; 

r) Ao nível das competências, a atitude pessoal é modelar e supera largamente o padrão 

médio: exerceu muitas e relevantes funções fora do limite material definido pela categoria, 

pelos objetivos, e direcionou sempre o seu trabalho para a obtenção dos melhores e mais 

elevados resultados, em linha com o superior interesse da Instituição, com uma dimensão 

humana e social vincada, reconhecida por utilizadores, em especial os estudantes.  

s) Muito discreta, porém confiável, proba, educada, solidária e responsável, procurou 

sempre melhorar procedimentos, apresentando propostas concretas que, não integradas nos 

objetivos, contribuíram para a melhoria do funcionamento dos Serviços;  

t) Teve uma atitude renovadora, inovadora e o trabalho realizado nunca constituiu objeto 

de qualquer reparo ao longo de todo o biénio. 
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u) É evidente o compromisso e responsabilidade com o Serviço, notado no número de 

horas dedicadas, superando muitas vezes, sem que tal lhe seja pedido, retribuído ou 

compensado, o número de horas de atividade exigível: realizou ainda muitas vezes trabalho em 

casa, fora do horário de serviço, com uma evidente preocupação para que tudo o que respeite 

ao Serviço se cumprisse, para além de um padrão mediano;  

v) Ao nível do relacionamento interpessoal, as suas competências na integração do SAS, o 

modo como interage com todos os elementos da equipa da Ação Social, docentes, em especial 

com os estudantes e demais colaboradores da Instituição constitui um modelo de referência 

que comprovadamente melhorou a reforçou, pelo exemplo e atitude pessoal, a equipa que 

integra; 

w) Constitui claramente um exemplo e um modelo de esforço e compromisso institucional: 

a trabalhadora continuou a sair da sua zona de conforto, e a troco de nada que não seja o 

interesse e necessidade do Serviço, aceitou o desafio de integrar, com um nível de 

responsabilidade incomparável ao que tinha, funções num Gabinete de extrema importância 

para o Universo do IPBeja, consolidou essa presença, e colocou à disposição da Instituição e dos 

seus estudantes e demais colaboradores, a sua formação pessoal, técnica e habilitacional, 

somando-lhe uma dimensão humana prestante e saudável e uma atitude serena e discreta, 

porém eficaz. 

 

Deste modo, e nos presentes termos e fundamentos, a trabalhadora dever ser classificada com 

relevante, e ainda, com a distinção qualitativa de “Excelente”. 

 

PAULA CRISTINA CANDEIAS ROSA GONÇALVES 

CATEGORIA: ASSISTENTE TÉCNICO 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

A atribuição da classificação de Excelente à colaboradora resulta desta ter superado todos os 

objetivos definidos, bem como demonstrar competência profissional claramente acima da 

média. 
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Trata-se de uma funcionária com elevado sentido de responsabilidade e compromisso com o 

serviço e concomitantemente com o IPBeja. 

A apresentação de propostas de melhoria são exemplo da sua preocupação com a instituição. 

Acresce que superou os restantes objetivos definidos para o biénio. 

O foco os resultados é uma característica muito vincada, assim como a sua orientação para o 

serviço público, que se traduz, por exemplo em executar tarefas que não estavam programadas 

e que não seriam da sua competência. 

O conhecimento e experiencia no cargo que desempenhou foram fundamentais para excelente 

adaptação a novas funções que por sua vez a fazem progredir nas atividades que executa. 

Como se deduz pelo expresso anteriormente, trata-se de uma funcionária com elevados 

padrões de iniciativa e de autonomia, resultado de uma postura proactiva em relação ao 

serviço e à Instituição. 

Acrescente-se que os trabalhos efetuados pela funcionária são feitos com muito rigor e 

celeridade, fruto da sua elevada competência e experiência nos diferentes lugares que tem 

desempenhado. 

Face ao exposto, julga-se inteiramente justificado a atribuição da classificação de “Excelente”. 

 

 

Beja, 23 de fevereiro de 2022 

 

A Presidente do Instituto Politécnico de Beja 

 

 

 

Maria de Fátima Nunes de Carvalho 
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