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Bolsas de Colaboraco do IPSantarém

Unidade Orgânica proponente: Escola Superior de Gestäo e Tecnologia

Local de prestacâo da colaboraco: Gabinete de Comunicacão e Relaçôes Externas (GCRE)

Funcöes de colaboraço a desempenhar: Atividades de apoio sob orientaçäo e do âmbito do GCRE,

mormente: divulgação cia oferta formativa da ESGT (e.g., nas escolas secundárias, Projeto Inspiring

Future, entre outras); colaboraco na criação de estrutura que prornova a ligaco entre (1) a ESGT e as

seus alumni, e destes corn diversas entidades externas, quer ao nIvel académico, profissional e social, (2)

entidades externas.

Perfil dos candidatos, requisitos de admissäo e preferenciais: Estudante de Licenciatura, facilidade de

comunicacäo e expresso oral e gosto pelas relaçäes sociais, responsabilidade e pontualidade; dominio

de ferramentas colaborativas e de escritório (Office 365), na ática de utilizador.

Datas de inicio e término da colaboracâo, previsão do nümero total de horas e cronograma da

colaboracão:

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 aprovaçäo do presente

edital. Os resultados sao afixados na pág. eletrOnica dos SASIPS e nas Unidades Orgânicas

proponentes.

Critérios de seleção e seriaço:
A ordenacão final dos carididatos é elaborada de acordo corn as condicOes preferenciais e critérios de

seriaçäo e seleçäo SO as estabelecidos no artigo 8. do Regul. para Atribuiço de Bolsa de Colaboracâo.
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(Presidente do IPSantarém)

No se considera a mês de agosto nen pausas letivas, conforme calendário académico.

As candidaturas devem ser formuladas no modelo em anexo, acompanhadas de curriculum vitae, mod.
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Para mais informaco consulte o Regulamento para Atribuicão de Bolsas de Colaboraçâo disponivel

nas Escolas ou em www.sasipsantarem.pt

Data: 2022
0 Responsável da Unidade Organica
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Critérios de seleçäo e seriaco:
A ordenaçäo final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condicôes preferenciais e critérios de

seriação e seleçâo são as estabelecidos no artigo 8. do Regul. para Atribuicäo de Balsa de Colaboração.
ANtXO1 -EDITAL


