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I EDITAL FSBC n. EST - Ano letivo 2021/22 I

Bolsas de Colaboracâo do lPSantarém

Unidade Orgnica proponente: Escola Superior de Gesto e Tecnologia

Local de prestação da colaboracão: Gabinete de Apoio a lnformática (GAl)

Func6es de colaboracâo a desempenhar: Atividades de apoio sob orientaçâo e do âmbito do GAl,
mormerite: edição de contedos de multimedia corn vista a criação de documentação de apoio a
comunidade académica, Banners para a web, cartazes, flyers, edicao de imagem digital, produçäo de
contetidos animados; entre outros.

Perfil dos candidatos, requisitos de admisso e preferenciais: Frequência de Licenciatura/ TeSP na area
das ciências lnformáticas e afins; conhecimentos de Microsoft Office 365 (principalmente na ótica do
utilizador); conhecimento sobre o funcionamento das principais plataformas de TI utilizadas pela ESGT
na prestaçäo de apolo técnico informático a comunidade académica, conhecimentos de autoria
multimedia (e.g., animacão), ediçao cte video, imagem digital, gráficos vetoriais e processamento de
texto (em software Adobe ou Open Source); conhecimentos de desenvolvirnento web (HTML5, CSS,
JavaScript); conhecimentos minimos de Sistemas de Gestão de Conteüdos (e.g., Wordpress).

Datas de inicio e término da colaboraçäo, previsao do nmero total de horas e cronograma da
colaboraco:

Aprovo

2O22/JO ‘.

João Moutão
(Presidente do IPSantarém)

Data provãvel de
inIcio e término
da colaboracäo

03-ESGT-22L de 02-05-2022 a 28-
10-2022

* Não se considera o mês de agosto nem pausas letivas, conforme calendãrio acadérnico.

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 citeis, contados após a data de aprovaçäo do presente

edital. Os resultados são afixados na pág. eletrónica dos SASIPS e nas Unidades Orgânicas

proponentes.

Critérios de seleção e seriacâo:
A ordenação final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condicöes preferenciais e critérios de
seriação e seleção são os estabelecidos no artigo 8.2 do Regul. para Atribuição de Bolsa de Colaboração.
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Para mais informaço consulte o Regulamento para Atribuicâo de Bolsas de Colaboracão disponIvel

nas Escolas ou em

Data: 2022 /,g/_]J_ 0 Responsável da Unidade Orgânica
—o.-J

CARDQQ

Critérios de selecäo e seriaçào:
A ordenaçâo final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condiçöes preferencials e critérios de
seriação e seleçäo São Os estabelecidos no artigo 8. do Regul. para Atribuicão de Bolsa de Colaboraçâo.
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