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 ANEXO II

Ficha de candidatura

Colaboração de alunos

(Regulamento Fundo de Apoio Social) 

  

Nome______________________________________________________________ 

Idade_____ Sexo _____ Nacionalidade________________  

BI/CC _____________ de ___/___/___, Arquivo de Identificação de ___________ 

Morada (de mais fácil contacto) _________________________________________ 

____________________, _____ - ___ (Código Postal), ___________(Localidade)  

Telefone ___________, e-mail _______________________ 

Curso _____________________, ____º Ano,  

Aluno Erasmus/Outro (S/N) _____ 

Aluno Residente (S/N) _____ 

Aluno Bolseiro (S/N) _____, 

(se sim, indicar nº de processo SASNOVA) _____________ 

Qual a sua disponibilidade horária semanal entre a 8.30h e as 20.00h? 

1x semana __, 2x semana __, 3x semana __, 4x semana __, 5x semana __ 

Quais os dias de preferência (ou de maior disponibilidade)? 

2ª feira ____, 3ª feira ____, 4ª feira ____, 5ª feira ____, 6ª feira ____ 

       Fim de Semana: Sábado ____, Domingo ____ 

Conhecimento de línguas 

Inglês (S/N) ________ Em que grau? _________________Outras_____________ 

Francês (S/N) ________ Em que grau? _________________ 

  

Qual a principal razão (ou razões) por que se candidata? 

Gosta de contacto com o público? 

Como classifica a sua expressão / comunicação? 

Indique o fator que mais o alicia nesta experiência? 

Indique o fator que mais o preocupa nesta experiência? 

Se já colaborou anteriormente com os Serviços de Ação Social, utilize este espaço 

para indicar possíveis sugestões de melhoria que considere pertinentes: 

 ANEXO III

Termo de colaboração de estudantes com os SASNOVA

(Regulamento Fundo de Apoio Social) 

  

código postal e localidade), bolseiro n.º ____________ (caso seja bolseiro, indicar n.º de processo dos 

SASNOVA), e rege-se pelo Regulamento de Colaboração de Estudantes com os SASNOVA, do qual o 

aluno (a) colaborador (a) tomou conhecimento nesta data e relativamente ao qual expressa a sua 

aceitação. 

Tarefa a executar: 

Local de Trabalho: 

Data e hora de início (horário a cumprir pelo aluno): 

O presente termo estabelece-se entre os Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa 

(SASNOVA), representados pela sua Administradora 

________________________________________________________________ e o aluno 

________________________________________________________________________________

____

BI/CC _____________________emitido em ____ / ____ / ____ pelo Arquivo de Identificação de 

_____________, n.º de identificação fiscal ______________, morador em 

________________________________________________________ (morador permanente, incluindo 

  

Data e Hora de fim (horário a cumprir pelo aluno): 

Condições (deslocações, fardamento ou indumentária específica): 

Forma de pagamento: 

N.º de horas a pagar 

Pessoa responsável pelo acompanhamento/supervisão e avaliação do aluno: 

Ambas os Intervenientes neste termo de colaboração acordam que as obrigações cessam sempre que: 

a) Termine a colaboração; 

b) Haja incumprimento por parte do aluno, nomeadamente à sua assiduidade, pontualidade, ética e 

profissionalismo no seu desempenho e boa colaboração com os restantes colaboradores 

envolvidos na equipa de trabalho. 

Este termo de colaboração não é um contrato de trabalho. 

Lisboa 

OS SASNOVA______________________________________________________

O aluno ___________________________________________________________ 

 210058064 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Edital n.º 1034/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 

de 16 de novembro de 2016, nos termos do disposto no artigo 165.º, 
n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo, foi revogado o ato 
de abertura do concurso com a consequente cessação do procedimento 
concursal aberto através do Edital n.º 476/2016, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série n.º 110 de 8 de junho de 2016, na área da 
Música — Especialidade Música de Câmara.

24 de novembro de 2016. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão 
Maia.

210046602 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Despacho n.º 14681/2016
Por despacho, do presidente do IPG, foi autorizado o contrato de tra-

balho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Ricardo Jorge da 
Costa Guerra, como professor adjunto convidado, em regime de tempo 
parcial (48 %), índice remuneratório 185, com efeitos a partir de 11 de 
novembro de 2016 e termo em 28 de fevereiro de 2017.

24 de novembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico da 
Guarda, Constantino Mendes Rei.

210047031 


