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Boletim de Propositura do Prémio de “Melhor Professor” do IPM 

1. Dados de proponente (para uso exclusivo do proponente): 

No caso de haver um número de proponentes igual ou superior a 10, pode utilizar outro papel 
branco para preencher os nomes. 

Já li a Orientação de serviço sobre a atribuição do Prémio de “melhor professor” do IPM. 
Proponho o professor _______________________________ (escrever em caligrafia formal) 
para “professor candidato proposto” ao Prémio de “melhor professor” do IPM. O fundamento 
é o seguinte (Caso necessário, pode utilizar outro papel branco para escrever. No caso de o 
professor candidato proposto ser premiado, o fundamento dito poderá ser publicado na página 
electrónica do IPM)： 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura de proponente (seguindo a ordem na tabela)：______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nome de 
proponente 
(Escrever 
em 
caligrafia 
formal) 

Tipo de proponente 
É aplicável aos alunos que estão 
a frequentar o IPM, ou alunos 
graduados deste Instituto 

Telefone/E-mail Docente a tempo inteiro (F) 
Aluno que está a frequentar o IPM (S)
Aluno graduado do IPM (G) 

N.º de aluno

Ano lectivo (em 
que ser ensinado 
pelo professor 
proposto) 

 F / S / G    

 F / S / G    

 F / S / G    

 F / S / G    

 F / S / G    

 F / S / G    

 F / S / G    

 F / S / G    

 F / S / G    

 F / S / G    

A preencher pelo SCTC 

No.: ____________________ 
Assinatura:________________ 

Ano lectivo: ________________ 



 

 2

 
2. Dados de professor candidato proposto (para uso exclusivo do professor candidato 

proposto) 

Nome: _____________________________________  N.º de trabalhador: ______________ 

Integrei-me no IPM, como docente, em _____ (dia) ______ (mês)  de ______ (ano). 

Cargo: _____________________________________________________________________ 

Nome da Escola Superior a que pertence: _________________________________________ 

Tel: _______________________________        E-mail: _________________________ 

 
3. Auto-apresentação (para uso exclusivo do professor candidato proposto) 

O professor candidato proposto deve fazer auto-apresentação, em relação às seguintes áreas A, 
B, C e D, para o Júri tomar como referência. A auto-apresentação deve ser elaborada 
conforme a ordem A, B, C e D (que servem de temas das diferentes áreas de expressão) Caso 
necessário, pode utilizar outro papel branco para escrever, conforme a ordem A, B, C, D, 
como acima referida.  

Desempenho académico de docente nos trabalhos de desenvolvimento da Escola Superior: 

A. Eficácia de execução dos trabalhos didácticos designados pela Escola Superior 

B. Desempenho das funções de trabalho na respectiva equipa 

C. Aperfeiçoar continuamente os trabalhos didácticos 

D. Participar activamente nos trabalhos de desenvolvimento da Escola Superior 

 

4. Declaração (para uso exclusivo do professor candidato proposto) 

1. Já li a Orientação de serviço sobre a atribuição do prémio de “melhor professor” do IPM, e 
declaro cumprir esta Orientação de serviço. 

2. Tenho gosto de ser proposto para candidatura ao prémio de “melhor professor” do IPM. 
3. O meu desempenho de trabalho académico nos últimos três anos já foi avaliado pelos 

alunos e professores. 
4. Declaro que se eu for premiado, a minha foto, o comentário de proponente e as minhas 

palavras de agradecimento poderão ser publicados na página electrónica do IPM. Também  
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participarei nas actividades de compartilhamento de experiências de ensino, entre 
professores e alunos, realizadas por este Instituto. 

  

 

Assinatura: _____________________________      Data: __________________ 

 

Os dados fornecidos por proponente e por professor candidato proposto são utilizados apenas 

para o Prémio de “melhor professor” do IPM. 

 

Em caso de discrepância entre as versões, prevalece a versão chinesa. 


