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Bolsas de Colaboraco do IPSantarém

___________________

Unidade Orgânica proponente: Escola Superior de Saüde do IPSantarém

Local de prestacäo da colaboraçâo: UMI5 da Escola Superior de Saüde

Funcôes de colaboracão a desempenhar: Colaborador da UMIS - Apoiar administrativa e tecnicamente

a realizacäo dos projetos em curso; estabelecer contactos corn as entidades parceiras e outras;
identificar e referericiar plataformas virtuas para acesso, análise e gesto da informaçäo no âmbito da

literatura cientifica; preparar inquéritos por questionário; organizar bases de dados; lançar dados e

extrair resultados respetivos; elaborar relatOrios; organizar sob orientaço a identificacão, preparacão e
submisso de divulgacão da produção cientIfica.

Perfil dos candidatos, requisitos de admissäo e preferencials: A frequentar curso de Licenciatura em

area compatIvel corn o objeto de atividade; Motivaco, autonomia e capacidade de trabaiho em equipa.

Datas de iriIcio e término da colaboraçâo, previs5o do niimero total de horas e cronograma da

cotaboraçäo:

Data provávelde
inIcio e término llorário
da colaboraçâo -

—--

_____ ___

Emdias
maio a dezembro de

20”
alternados/horário

a definir

As candidaturas devem ser formuladas no modelo em ane, acomparihadas de curriculum vitae,

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

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

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

proponentes.

Para mais informaco consulte o Regulamento para Atribuiço de Bolsas de Colaboração disponivel

nas Escolas ou em www.sas@ipsantarem.pi

0 Responsável da Unidade Orgânica

- 1-lélia Dias
Criterios de selecao e seriaçao:

A ordenaco final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condiçöes preferenciais e critérios de

seriaço e seleçâo so os estabelecidos no artigo 8. do Regul. para Atribuico de Bolsa de Colaboração.
ANEXO 1 - EDITAL

Aprovo

2022 /r./

ioo Mouto

Código
-- Balsa

1-UMIS-2022

--9

N.2 N.2 N. de
dias horas horas
mãs diárias mes

N. tiaras.
total

12 3 36 288

Data: 2022 /J1’


