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Membro Efetivo: 

Rosário Pinheiro, Chefe do Serviço de Comunicação 

 

Membro Suplente 

Sílvia Marcos, Coordenação dos secretariados de ensino; secretariado do 
Conselho Pedagógico 
  



Lista B 
+VALOR_NMS 

Candidata ao Conselho de Faculdade da NOVA Medical School 
 

ELEIÇÃO DE 1 ELEMENTO NÃO DOCENTE E NÃO INVESTIGADOR PARA O 
CONSELHO DE FACULDADE DA NOVA MEDICAL SCHOOL 

 

O QUÊ? 

Candidatura de Maria do Rosário Pinheiro da Silva, como elemento efetivo e de Sílvia de Jesus Crispim 

Marcos, como elemento suplente, à eleição de um representante do pessoal não docente e não 

investigador ao Conselho de Faculdade da NOVA Medical School, regida pelos princípios da lealdade 

institucional, da transparência e da auscultação de todos os representados. 

No respeito pelo definido estatutariamente, a presente candidatura pretende honrar a recente 

oportunidade de presença de um elemento não docente e não investigador no Conselho de 

Faculdade e contribuir para a construção de uma Escola Médica de referência nacional e internacional. 

 

PORQUÊ a CANDIDATURA +VALOR NMS? 

- Porque é uma candidatura transversal à NMS; 

- Porque uma vivência de 20 anos na Universidade NOVA de Lisboa nos permite conhecer bem não só 

a NOVA Medical School como também a Universidade; 

- Porque temos poder de influência; 

- Porque estamos em permanente relação com o exterior e conhecemos as tendências do setor da 

comunicação nas áreas de atividade da NMS; 

- Porque privilegiamos o “ouvir”, o “diálogo”, a “comunicação”; 

- Porque sabemos que temos que ser simples a comunicar e por isso privilegiaremos a simplificação 

e a desburocratização da escola. 

 

OBJETIVOS E COMPROMISSOS DA CANDIDATURA: 

Esta é a candidatura da VALORIZAÇÃO e da AGREGAÇÃO! 

Por uma tomada de decisões institucionais verdadeiramente participada. 

Pela valorização e reconhecimento do denominado “pessoal não docente e não investigador” que 

constitui um grande e forte grupo de pessoas com funções, categorias e formações diversas, que 

mantém todos os serviços em funcionamento e que deve participar no debate das questões críticas 

para esta Faculdade, numa voz única! 

É essa a VOZ que a Lista B +VALOR_NMS quer ser no Conselho de Faculdade da NMS.  

Que fará propostas de Valorização para a comunidade não docente e não investigadora da Escola, 

através da aposta na formação e no reconhecimento do mérito. 

Que se empenhará em agregar todos os colaboradores num SENTIDO DE UNIDADE com objetivos 

comuns. 



Uma candidatura capaz de mobilizar o pessoal não docente e não investigador a participar ativamente 

nas iniciativas da Faculdade, através da sua maior integração e envolvimento nas estratégias da 

instituição. 

 

E ainda, uma candidatura que pretende: 

 - Propor uma revisão e melhoria do atual procedimento de avaliação dos colaboradores que não 

pondera todas a variáveis nem reflete o real desempenho dos colaboradores; 

- Ouvir as preocupações e sugestões do pessoal não docente e não investigador e fazê-las chegar ao 

Conselho; 

- Participar de uma forma construtiva nas questões que o futuro da faculdade vai trazer nesta altura 

de mudanças profundas; 

- Ajudar a melhorar a qualidade de vida dos colaboradores para se sentirem bem no seu local de 

trabalho, onde passam grande parte dos seus dias; 

- Apoiar a retenção de recursos humanos valiosos, sugerir melhores condições e potenciar as 

capacidades individuais. 

 
LINHAS DE AÇÃO: 

- Promoção de reuniões semestrais, temáticas e de troca de ideias, com todos os colaboradores não 

docentes e não investigadores, com o objetivo de trazer preocupações e sugestões informadas e 

representativas para o Conselho; 

- Identificação de iniciativas que permitam a participação de colaboradores não docentes e não 

investigadores em atividades de ensino e investigação; 

- Redução das distâncias através do incentivo à realização de atividades de integração, de convívio e 

de descoberta de talento, de e para toda a comunidade da NMS, organizadas pela classe não docente 

e não investigadora; 

- Informação regular sobre os temas debatidos no Conselho de Faculdade que dizem respeito a este 

grupo de colaboradores. 

 

A Lista B +VALOR_NMS quer desafiar os trabalhadores a serem agentes de comunicação interna 

numa cultura que é abrangente e inclusiva e em que a contribuição de cada um possa ser vista como 

mais um caminho na estrada que queremos seguir.  

 
 

As ideias expostas nesta candidatura resumem a atuação proposta pela presente lista que se coloca à 

disposição para um diálogo aberto com todos os membros do pessoal não docente e não investigador 

da NMS.  

 

Para concretizar estas propostas contamos com o Vosso apoio!  Apelamos à atitude responsável e 

participada em que todos votam! 


