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Fundo Social para Bolsas de Colaboraçáo (FSBC)

EDITAL FSBC n.2 49 E3j?Il1- Ano letivo 2021/22 I

Bolsas de Colaboraço do IPSantarém

Unidade Orgânica proponente: Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Local de prestaçâo da colaboracâo: Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Funcöes de colaboracão a desempenhar: Execucão de diversas tarefas, inseridas nos seguintes
gabinetes e servicos:

1. Bolsa 2/ESDRM - Gabinete de Imagem e Comunicaco + Gabinete Formaco Continua

Perfil dos candidatos, requisitos de admissào e preferenciais:

Gerais:

1. DomInio de lnformática na ótica do utilizador, em especial do Microsoft Office;

2. Determinaco, assiduidade, pontualidade, boa capacidade de comunicaco e de trabalho em
equipa.

Es p ec If icos

• Bolsa 2/ESDRM - Gabinete de Imagem e Comunicaçäo + Gabinete Formaço Continua:
conhecimentos de edico de imagem e de contetdos multimedia;

Datas de inIcio e término da colaboracào, previso do nimero total de horas e cronograma da
colaboraço:

Data provável de
dias N.2 horas N. de horas no N. horasCódigo

inido etérmno Horário

diaries periodo (mês) Total (6 meses)da—---—i

Bolsa 2/ESDRM - 19 Periodo:

Gabinete de Imagem 01.04.2022 a

2 e Comunicaco + 30.06.2022; 29 A combinar 12 4 48 288

Gabinete FormacBo PerIodo: 1-10-2022

Continua a 31-12-2022

* A data provável para o inIcio e término da boise de colaboraco, pode ser reajustada em functo da disponibilidade (boiseiro e servico

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 aprovaçâo do presente

Critérios de seleco e seriacâo:
A ordenacào final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condicöes preferenciais e critérios de
seriaçäo e selecäo so os estabelecidos no artigo 8.2 do Regul. para Atribuico de Bolsa de Colaboraço.
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edital. Os resultados sâo afixados na pág. &etrónica dos SASIPS e nas Unidades Orgânicas

proponentes.

Para mais informacäo consulte o Regulamento para Atribuiçäo de Bolsas de Colaboracão disponIvel

nas Escolas ou em www.sas@ipsantarem.pt

ata: 2022 /05/03 0 Responsável da Unidade Orgänica
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Critérios de seIeço e seriacão:
A ordenaco final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condicöes preferencials e critérios de
seriacäo e selecâo SO os estabelecidos no artigo 8. do Regul. para Atribuiço de Bolsa de Colaboraçâo.
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