CONCURSO PARA BOLSA DE ESTÁGIO NA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS ASSOCIAÇÕES DE SURDOS
AVISO n.º 03/2015

Encontra-se aberto concurso para três vagas de Estagiários/as na sede da Federação Portuguesa das
Associações de Surdos (FPAS), a tempo parcial, nas seguintes condições:
-

Possibilitar aos Estagiários um contexto de experiência de trabalho que crie condições para uma
maior possibilidade de integração no mercado de trabalho;

-

Promover novas formações e atender as Pessoas Surdas em geral;

-

Fomentar o contacto com as Associações Filiadas e outras Instituições, para prestar atividades,
evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização;

-

Colaborar no trabalho da FPAS, nomeadamente na gravação/montagem de vídeos em LGP;

-

Organizar o Centro de Arquivo e Documentação.

Destinatários
-

Desempregado/a à procura de novo emprego;

Requisitos de Admissão
-

Não tem requisitos exigidos, mas preferencialmente deve ser Surdo/a e fluente em Língua Gestual
Portuguesa.

Local de Trabalho
O local de trabalho será na sede da Federação Portuguesa das Associações de Surdos (FPAS), sita na Praceta
Miguel Cláudio – 3B 2700-585 Amadora. No âmbito do trabalho, os Estagiários poderão ter de se deslocar
para serviços nas várias entidades, quando solicitado pela FPAS e sob a orientação responsável do Dr. Pedro
Costa (Presidente da Direção).

Duração do Contrato
Deverá ter a duração limite até ao final do ano de 2015. Deverá ser combinado o plano mensal.

Bolsa
O Estagiário irá receber uma bolsa mensal correspondente ao valor do passe de transporte público, ao
subsídio de refeição e ao seguro.

FPAS/Dir/Concurso.3
PROJETO COFINANCIADO PELO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A PROJETOS PELO INR, IP

(ESTE DOCUMENTO É DA AUTORIA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA FPAS)

Métodos de Seleção
Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
-

Entrega de cópia do Curriculum Vitae para avaliação curricular (50%);

-

Entrevista (50%);

Total de 100% da respetiva valoração, indicando-se os valores atribuídos a cada método e sua ponderação
percentual.

Forma de Publicitação/Notificação dos Resultados
Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada afixada em local visível e
público no website da FPAS (www.fpasurdos.pt), sendo o candidato/a aprovado/a notificado/a através de email e ofício.

Prazo de Candidatura e Forma de Apresentação das Candidaturas
O concurso encontra-se aberto no período de 21 de abril a 24 de abril de 2015.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de formulário de candidatura
acompanhado dos seguintes documentos:
-

Curriculum Vitae (máximo de três páginas);

O formulário de candidatura deve ser o Mod3_FPAS_Form, que poderá ser solicitado à Dra. Tânia Laima
(Serviços Administrativos na sede da FPAS) ou através do correio eletrónico da FPAS (fpas@fpasurdos.pt).
As candidaturas deverão ser entregues durante o período de 21 a 24 de abril de 2015, pessoalmente na sede
da FPAS ou remetidas por correio para a sede da FPAS ao cuidado do Dr. Pedro Costa (Presidente da Direção).

Lista de Resultados
Terminado o prazo de candidatura e a verificação dos requisitos de admissão, serão elaboradas as listas
provisórias de candidatos/as admitidos/as e as listas provisórias de candidatos/as excluídos/as para entrevista
e avaliação, as quais serão publicadas no website da FPAS (www.fpasurdos.pt), constituindo este o meio
oficial de comunicação aos/às candidatos/as. Após esta publicação, decorrerá o prazo de reclamação.
Terminadas as entrevistas e o processo de avaliação, será elaborada a lista de resultados, a qual será
publicada no website da FPAS (www.fpasurdos.pt), constituindo este o meio oficial de comunicação aos/às
candidatos/as. Após esta publicação, decorrerá o prazo de reclamação.
Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada afixada em local visível e
público no website da FPAS (www.fpasurdos.pt), sendo os/as candidatos/as aprovados/as) notificados/as
através de e-mail e ofício.
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Reclamação
A reclamação deve ser apresentada após a publicação das listas provisórias e da lista de resultados, por
escrito ou por vídeo (vimeo) através do correio eletrónico da FPAS (fpas@fpasurdos.pt), ao cuidado do
Presidente da Comissão do Júri.

Composição da Comissão do Júri
-

Presidente: Dr. Pedro Costa (Presidente da Direção)

-

Vogal: Dr. Amílcar Morais (Vice-Presidente da Direção)

-

Vogal Suplente: Dr. Paulo Garcia (Docente de Língua Gestual Portuguesa)

Prazos
Prazo da Candidatura

21 a 24 de abril de 2015

Sede da FPAS

Publicação das Listas Provisórias

26 de abril de 2015

Website da FPAS

Prazo de Reclamação

Até 28 de abril de 2015

Correio Eletrónico da FPAS

Resposta a Reclamação

29 de abril de 2015

Correio Eletrónico do Candidato/a

Entrevista e Avaliação

1 de maio de 2015

Sede da FPAS

Publicação da Lista de Resultados

2 de maio de 2015

Website da FPAS

Prazo de Reclamação

4 maio de 2015

Correio Eletrónico da FPAS

Resposta a Reclamação

5 de maio de 2015

Correio Eletrónico do Candidato/a

Publicação dos Resultados Definitivos

6 de maio de 2015

Website da FPAS

NOTA: Esta Bolsa integra o Projeto "Rede de Oportunidades - Caminho para a Empregabilidade" (cofinanciado
pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, IP).

Amadora, 21 de Abril de 2015
O Presidente da Comissão do Júri

Pedro Costa
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