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Bolsas de Colaboracâo do IPSantarém

Unidade Orgnica proponente: Escola Superior de Saide do IPSantarém

Local de prestaçäo da colaboraçäo: Laboratórios da Escola Superior de Saüde

Funçöes de colaboraco a desempenhar: Colaborador dos laboratórios de práticas — Apoiar
administratke’a e tecnicamente o planeamento dos espacos e materiais a serem disponibilizados, após
agendamento das aulas práticas laboratoriais pelos professores responsáveis pelos diferentes cursos;
identificar e distribuir o material pelos diferentes espacos nas datas e horas previstas para a sua
utilização; assegurar as condicôes de higienizaco, desinfeçäo, secagem e acondicionamento do material
previa e posteriormente a sua utilizaco, de acordo corn os protocolos estabelecidos; colaborar na
atualização do inventário do material nos diferentes laboratórios; zelar pela manutenço das condiçöes
diárias adequadas dos espacos e materiais.

Perfil dos candidatos, requisitos de admisso e preferenciais: A frequentar curso de Licenciatura em
area compatIvel corn o objeto de atividade; Motivacao, autonomia e capacidade de trabaiho em equipa.

Datas de inIcio e término da colaboracão, previsâo do nmero total de horas e cronograma da
cola boraço:

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

geralsas.ipsantarem.pt, no prazo de 10 dias iteis, contados após a data de aprovaçäo do presente

Critérios de seleção e seriação:
A ordenacäo final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condicöes preferericiais e critérios de
seriaco e seleco so os estabelecidos no artigo 8.9 do Regul. para Atribuicäo de Bolsa de Colaboraço.
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As candidaturas devem ser formuladas no modelo em anexo, acompanhadas de curriculum vitae,
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edptal. Os resultados so afixados na pág, eletrónica dos SASIPS e nas Unidades Orgänicas

proponentes.

Para mais informaco consulte o Regulamerito para Atribuico de Bolsas de Colaboracão disponivel

nas Escolas ou em www,sasipsantarem.pt
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Critérios de seleço e seriaço:
A ordenaco final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condicöes preferenciais e critérios de
seriaco e seIeço so os estabelecidos no artigo 8. do Regul. para Atribuico de Balsa de CoJaboraco.
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