IPSQntarén,

a Bolsas de cobboraco (F
I

I

EDITAL FSBC n.

...._4-

FSFS

Ano letivo 2020/21
Aprovo

Bolsas de Colaboraçäo do lPSantarém
2O21/....J

Unidade Orgânica proponente: Servicos de Aco Social
Local de prestação da colaboracäo: Instituto Politécnico
Santarém/Escola Superior de Santarém/CreativeLab Sci&Math

y:
iioao Moutao
(Presidente do IPSantarém)

de

Funcöes de colaboracão a desempenhar:
Apolo técnico aos laboratários;
Apoio administrativo ao CreativeLab_Sci&Math;

a comunidade);

Apoio em atividades do CreativeLab_Sci&Math (letivas, de investigaçâo, de extensäo

Apoio na organizaçäo de eventos do Departamento de Ciêricias Matemáticas e Naturais,
Perfil dos candidatos, requisitos de admissão e preferenciais: Gosto e interesse pela area da formaçào
de professores, que evidencie espirito de iniciativa, alguma experiência em atividades investigativas,
conhecimentos de informática e competências de comunicação e interpessoal.
Datas de inicio e término da colaboracão, previsão do nümero total de horas e cronograma da
colaboração:
____

.

Código
Bolsa

03/ESES/2021

Data provável de
inicio e término
da coIaboraço

Horário

De 22 de fevereiro de
2021 a 16 de juiho de
2021

3feira das 16h
aS 20h OU
4feira das 14h
àsl8h

.

.

.

N.Q
dias
mês

N.
horas
diárias

N

9

d

.

4

N.2 horas
total

mês

20

140h

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

proponentes.

Critérios de selecäo e seriacäo:
A ordenacão final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condicães preferencials e critérios de
seriacão e seleção são os estabelecidos no artigo 8. do Regul. para Atribuicâo de Bolsa de Colaboração.
ANEXO 1

EDITAL

I

.ias deColaboraçâo (;;_,

Para mais informacäo consulte o Regulamento para Atribuico de Bolsas de Colaboracâo disponIvel
nas Escolas ou em www.sas@ipsantarem.pt
Data: 2021/OLJJL.

,.posávea

Critérios de selecäo e seriaçäo:
A ordenacäo final dos candidatos é elaborada de acordo corn as condicöes preferericlais e critérios de
seriacào e seleçäo SO Os estabelecidos no artigo 8. do Regul. para Atribuicäo de Bolsa de Colaboraçäo.
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