AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO:
Colaboração de estudantes para o ano letivo 2019/2020
Informam-se os estudantes do 1º e 2º ciclo e mestrados integrados, matriculados e inscritos na Universidade do
Minho, que se encontram abertas candidaturas para colaboração em atividades desenvolvidas na Escola de
Medicina/Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (EM/ICVS), de acordo com a deliberação do
Conselho de Gestão, datada de 12/12/2019.
As condições para a colaboração a prestar constam do seguinte regulamento:
https://www.sas.uminho.pt/Default.aspx?tabid=23&pageid=569&lang=pt-PT

Referência do concurso:
Colaboração de estudantes 2019/2020

Perfis de candidatura:
Perfil 1 (P1): Estudantes do 1º ou 2º ciclo da EM para apoiar iniciativas de promoção dos cursos e integração
no mercado de trabalho, divulgação científica e cursos de pós-graduação.
Perfil 2 (P2): Estudantes de 1º ou 2ºciclos da UMinho, de cursos nas áreas das Ciências Sociais e Humanas,
Economia e Gestão, Matemática ou Estatística, para apoio em tarefas administrativas, nomeadamente inserção
e tratamento de dados, recolha de informação, etc.
Perfil 3 (P3): Estudantes de 1º ou 2ºciclos da UMinho, de cursos nas áreas das ciências biológicas ou
biomédicas, para apoio em tarefas nos laboratórios de investigação do ICVS, nomeadamente verificação de
equipamentos, documentação de procedimentos, atualização de bases de dados, etc.
Perfil 4 (P4): Estudantes de 1º ou 2ºciclos da UMinho, de cursos na área das Línguas, para apoio em tarefas
de tradução, nomeadamente tradução para inglês/português de procedimentos, manuais de instruções, material
de divulgação, etc.

Submissão de Candidaturas:
Os estudantes interessados devem formalizar a sua candidatura através do envio dos seguintes documentos
obrigatórios:


Formulário de candidatura devidamente preenchido e assinado (assinatura obrigatória);



Curriculum Vitae;



Comprovativo da média de curso no ano letivo anterior, ou, para alunos do 1º ano do 1º ciclo,
comprovativo da média de acesso ao ensino superior;



Comprovativo do estatuto de bolseiro dos SASUM, quando aplicável.

Os documentos devem ser enviados para o endereço colaboracaoestudantes@med.uminho.pt, com indicação da
referência do concurso no campo do assunto, até ao dia 01 de fevereiro de 2020.
O não envio de algum dos documentos solicitados é fator de exclusão.

Critérios de seriação:
1º - Estudantes com bolsa de estudo, ordenados por média de curso do ano letivo anterior, ou, no caso
de alunos do 1º ano do 1º ciclo, ordenados por média de ingresso no Ensino Superior;
2º - Estudantes sem bolsa de estudo, ordenados por média de curso do ano letivo anterior, ou, no caso
de alunos do 1º ano do 1º ciclo, ordenados por média de ingresso no Ensino Superior.

Para obter mais informações, envie e-mail para: colaboracaoestudantes@med.uminho.pt

