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Bolsas tie Colaboraco do IPSantarém

Unidade Orgânica proponente: Escola Superior de Educaco

Local de prestaco da colaboraçâo: Instituto Politécnico de Santarém/Escola Superior de
Santa rém/CreativeLab Sci&Math

Funcöes de colaboracão adesempenhar:
bb r19’(

Apoio técnico aos laboratórios;

Apoio administrativo ao CreativeLab_Sci&Math;

Apoio em atividades do CreativeLab_Sci&Math (letivas, de investigaço, de extenso a comunidade);

Apoio na organizacao de eventos do Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais.

Perfil dos candidatos, requisitos de admisso e preferenciais: Gosto e interesse pela area da forrnacao
de professores, que evidencie espIrito de iniciativa, conhecimentos de informática e competéncias de
corn unicacäo e interpessoal.

Datas tie início e término da colaboraco, previsäo do nimero total de horas e cronograma da
colaboraco:

-

Data provavet de N 9 N 9 N 9 deCodigo N 2 horas
Bolsa

inicio e termino Horario dias horas horas total
da colaboraco mês diarias mês

-

4 de maio de 2022 a 2 e/ou 4

04/ESES/2022 22 de julho tie 2022 e/ou 6 feira
14 4 56 140h

das 14h30 as
(2,5 meses) 17h00

As candidaturas devem ser formuladas no modelo em anexo, acompanhadas de curriculum vitae,

mod. Europass e entregues/enviadas a Escola que propöe a bolsa ou aos SASIPS, email:

geral@sas.ipsantarem.pt, no prazo de 10 dias üteis, contados após a data de aprovacão do presente

Critérios de selecão e seriacão:
A ordenaçâo final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condiçöes preferenciais e critérios de
seriacäo e seleçao säo os estabelecidos no artigo 8.2 do Regul. para Atribuicâo de Bolsa de Colaboracao,
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edital. Os resultados são afixados na pág. eletrónica dos SASIPS e rias Unidades Orgânicas

proponentes.

Para mais informação consulte o Regulamento para Atribuicão de Bolsas de Colaboracão disponIvel

nas Escolas ou em www.sas@ipsantarem.pt

Data: 2022 /jJAA 0 Responsável da Unidade Orgânica

ccQ-cçc

Susana CoIaço
Diretora da ESES

Critérios de seleção e seriacão:
A ordenacão final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condicöes preferenciais e critérios de
seriacâo e selecäo säo os estabelecidos no artigo 8. do Regul. para Atribuico de Bolsa de CoIaboraco.
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