EDITAL n.º BC-02CRA/2021-2022

Bolsas de Colaboração para os Serviços do Centro de Recursos
Audiovisuais da EsACT
Local de prestação da colaboração:
Centro de Recursos Audiovisuais (CRA) da EsACT
Funções de colaboração a desempenhar:
1. Administração de equipamentos para empréstimo a docentes e a discentes, o que envolve atividades de requisição, entrega;
receção, verificação e limpeza/desinfeção;
2. Gestão rigorosa da base de dados para requisição de equipamentos, de acordo com as normas regulamentares do CRA;
3. Contribuição para o bom funcionamento dos espaços vocacionados para a área do audiovisual;
4. Organização, classificação, etiquetagem, registo e arrumação do material existente no CRA.
Perfil dos candidatos, requisitos de admissão e preferenciais:
Os bolseiros deverão ter conhecimentos sobre a manutenção adequada dos equipamentos disponibilizados e existentes no CRA;
deverão ter conhecimentos sobre informática que permitam enquadrar as tarefas descritas nos pontos 2 e 4 da listagem das
funções de colaboração a desempenhar; deverão compreender a responsabilidade inerente às tarefas propostas neste edital;
deverão ainda ter facilidade de expressão verbal
O Regulamento para atribuição de Bolsa de Colaboração estabelece condições preferenciais para estudantes bolseiros.
Data de início da colaboração, previsão do número de horas diárias e cronograma da colaboração:
Código
Bolsa

N.º
Bolsas

BC#2CRA/2021

3

Data início e
término do serviço
de colaboração
2/11/2021
a
19/02/2022

Horário

Dias da semana

10h00-17h30

Segunda-feira a
sexta-feira

Critérios de selecção e seriação:
A ordenação final dos candidatos é elaborada de acordo com as condições preferenciais e critérios de seriação estabelecidos no
artigo 5.º do Regulamento para Atribuição de Bolsa de Colaboração.

Composição do júri:
Sónia Nogueira, Diretora da EsACT-IPB.
Ana Lúcia Pinto, Diretora da Licenciatura em Multimédia e Coordenadora do CRA EsACT-IPB.
Ferdinando Silva, Técnico Superior do CRA da EsACT-IPB.
Valor da bolsa de colaboração:
Carregamento do cartão de estudante (para refeição).
Período e documentação de candidatura:
Apresentação de candidatura de 18 de outubro de 2021 até às 24 horas de 22 de outubro de 2021.
Os candidatos deverão preencher os modelos de candidatura e Curriculum Vitae, em impressos próprios, disponíveis em
www.esact.ipb.pt e www.sas.ipb.pt.
A candidatura deverá ser efetuada, exclusivamente, por submissão eletrónica da documentação exigida para bib-esact@ipb.pt

