EDITAL
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA PARA MONITOR (A) DA BIBLIOTECA DO ISVOUGA
(HORÁRIO NOTURNO)

A. Instrução da candidatura (no Serviço de Ação Social):
1. A candidatura deverá ser formalizada nos Serviços de Ação Social.
2. A candidatura deve ser instruída com os seguintes elementos:













Boletim de candidatura próprio, fornecido pelo Instituto, devidamente
preenchido e assinado pelo estudante;
Fotocópia da declaração de IRS e respetivos anexos, e das sociedades
das quais os elementos do agregado familiar façam parte, referentes
ao ano anterior e liquidação de IRS ou certidão comprovativa, emitida
pelo Ministério das Finanças, da inexistência de declaração de IRS;
Fotocópia dos documentos comprovativos das pensões auferidas,
nomeadamente, pensão de invalidez, pensão de sobrevivência,
pensão de alimentos, abono de família, entre outras;
Fotocópia dos últimos 3 recibos de vencimento de cada elemento do
agregado familiar;
Extrato de remunerações, emitido pelo Centro Distrital de
Solidariedade e Segurança Social da área de residência, de todo o
agregado familiar, ou declaração comprovativa da não inscrição;
Fotocópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade e do
Cartão de Contribuinte de todos os elementos do agregado familiar;
Em situação de desemprego, declaração emitida pelo Centro Distrital
de Solidariedade e Segurança Social da área de residência, da qual
conste o montante do subsídio auferido, com indicação do início e do
termo, e na falta deste, a indicação sobre a não atribuição desse
subsídio.
Curriculum Vitae.

B. Horário:
Maio a Agosto de 2017
18h00 – 22h00
C. Seriação das candidaturas: a seriação é realizada com base nos seguintes critérios:
1. Perfil do candidato, avaliado através de prova escrita e entrevista a realizar em
dia a definir com os candidatos.
2. Situação comprovada de carência económica do candidato

D. Prazos de candidatura: até 10 maio 2017
E. Divulgação dos resultados: 12 maio de 2017

Santa Maria da Feira, 4 de Maio de 2017

