
 
 

EDITAL 
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA PARA MONITOR/A DA BIBLIOTECA DO ISVOUGA  

  
A. Destinatários: 
Estudantes do ISVOUGA. 
 
B. Instrução da candidatura (no Serviço de Ação Social):  

1. A candidatura deverá ser formalizada nos Serviços de Ação Social, através do   
e-mail sas@isvouga.pt.  

2. A candidatura deve ser instruída com os seguintes elementos: 

▪ Boletim de candidatura próprio (descarregue aqui); 
▪ 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 registadas na Segurança Social, de todo o 
agregado familiar, ou declaração comprovativa da não inscrição; 

▪ Em situação de desemprego, comprovativo emitido pela Segurança 
Social, 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. 

▪ Em situação de redução ou suspensão do contrato de trabalho ou 
suspensão de atividade comprovativo(s) do apoio social recebido(s) da 
Segurança Social. 

▪ Curriculum Vitae – com indicação de habilitações literárias, formações, 
experiência profissional, competências e conhecimentos do candidato 
que possam ser considerados no âmbito das funções a desempenhar. 

 
C. Período de duração da bolsa: 
Fevereiro a agosto de 2023 (formação em janeiro) 
 
D. Seriação das candidaturas: a seriação é realizada com base nos seguintes critérios: 

1. Perfil do/a candidato/a, avaliado através de prova geral escrita e entrevista a 
realizar em data a comunicar oportunamente – ponderação de 60%; 

2. Situação comprovada de carência económica do/a candidato/a – ponderação 
de 40%. 

E. Prazos de candidatura: até 22 de dezembro de 2022 
  
F. Divulgação dos resultados: até 16 de janeiro de 2023 
  
Santa Maria da Feira, 28 de novembro de 2022 
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