EDITAL n.º BC-02/2017

Bolsas de Colaboração nos Serviços de Biblioteca da EsACT
Local de prestação da colaboração:
Biblioteca da EsACT
Funções de colaboração a desempenhar:
Atendimento ao balcão e operacionalização do funcionamento dos serviços de biblioteca.
Perfil dos candidatos, requisitos de admissão e preferenciais:
Os bolseiros deverão ter conhecimentos de informática, constituindo condição preferencial o número de créditos obtidos em
unidades curriculares da área científica de informática de planos de estudos de curso técnico superior profissional e licenciatura.
Os bolseiros 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#1/2017

2

BC#2/2017

2

Data início

novembro (2017)

Horário

Dias da semana

N.º
horas
diárias

20:00 – 22:30

Segunda-feira a
sexta-feira

2,5

09:00 – 15:00

Sábado

6

Nota: poderá haver ajustes nos horários de acordo com as necessidades.

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.
A classificação final dos candidatos resultará da média ponderada das classificações quantitativas dos dois métodos de seleção
[avaliação curricular (AC) e entrevista (E)] que será expressa na escala de 0 a 20 valores e será efetuada através da seguinte
fórmula: Classificação Final, CF = 0,6 x AC + 0,4 x E.

Composição do júri:
Sónia Nogueira, Subdiretora da EsACT-IPB;
António Mourão, Subdiretor da EsACT-IPB;
Ana Isabel Lopes Régua, Técnica Superior da EsACT-IPB.
Valor da bolsa de colaboração:
Carregamento do cartão de estudante. O valor de referência para pagamento da bolsa é 4,00€/hora para colaborações superiores
a 6h/semanais.
Período e documentação de candidatura:
Apresentação de candidatura nos Serviços Administrativos da EsACT, de 9 a 20 de outubro de 2017.
Os candidatos deverão preencher os modelos de candidatura e Curriculum Vitae, em impressos próprios, disponíveis em
www.esact.ipb.pt
A candidatura poderá ser efetuada por submissão eletrónica da documentação exigida para esact@ipb.pt

