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DESPACHO N.'16912010
Ocupagdo de Estudantes a tempo parcial

Tendo em conta a experi€ncia registada nos fltimos anos relativa d colaboragdo de
estudantes a tempo parcial em actividades desenvolvidas na Universidade, e a deliberagdo do

Conselho de Gest6o na sua sess5o de 21 de Dezembro, determino ao abrigo da compet€ncia
delegada no ponto 5 do Despacho n" 9919/2010 publicado no Di6rio da Repriblica
S6rie de

l.

1l

n" 112, II

de Junho:

A colaboragdo de estudantes

a tempo parcial, requisitada pelas Unidades Org0nicas e

Servigos, ao abrigo do presente despacho, dever6 visar unicamente a participageo em

actividades pontuais desenvolvidas

pela Universidade (ex. colaboragdo em

Semin6rios, Feiras, exposig6es e outros similares);

2. Aos

estudantes que colaborarem nestas actividades ser-lhes-6 atribuido, em

contrapartida, um subsidio escolar;

3.
4.

A colaboraqdo de cada estudante neo pode ultrapassar as 10 horas semanais;
Qualquer proposta de colaboragdo que ultrapasse o limite referido no ponto 3. deverd

ser devidamente fundamentada e endereeada ao Reitor que decidini. ouvido

o

Conselho de Gest6o;

5.

Em casos de colaboragdo cuja duragSo seja superior

i indicada no ponto 3. obriga os

estudantes a apresentarem, aquando do pagamento da colaboragdo, respectivo recibo

comprovativo do pagamento (recibo verde);

6. A selecgdo dos estudantes para participarem nas actividades

da Universidade ser6 feita

pelo Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE), em articulagao com a estrutua
requisitante, tendo em consideragdo a capacidade para a rcalizagdo das actividades
requeridas, a situagdo econ6mica dos estudantes e a ordem de inscrigdo, garantido
ainda o mr{ximo de rotatividade entre os estudantes:

7.

Os estudantes interessados em colaborar deverdo apresentar a sua candidatura no
GAE:

8.

No inicio de cada colaboragdo o GAE reunird com os estudantes no sentido de lhes dar
a conhecer os seus

9.

direitos e deveres;

os hor6rios da colaboragdo serdo fixados previamente, de forma a n6o prejudicar

os

hor6rios lectivos dos estudantes;
10.

o

subsidio escolar 6 fixado anualmente pelo conselho de Ges6o. para

de

49hora. o pagamento do subsidio

6 efectuado pelos

20ll

o valor 6

servigos Administrativos;

11. sempre que um estudante nao possa comparecer ao seu tempo de colaboragdo deverd

avisar o GAE com pelo menos 24h de anteced€ncia, de forma iquele Gabinete poder
efectuar a respectiva substituigao;
12.

A estrutura

que pretende a colaboragdo de estudantes dever6 formalizar uma proposta,

dirigida ao Reitor, da qual constem os seguintes elementos:

a)
b)

Tipo de colaboragdo e suajustificagdo;
Nfmero de estudantes necess6riosl

c) Local de desempenho da colaboragdo;
d) Hordrio;
e) Periodo a que se refere;

13.

f)

Estimativa do encargo global;

g)

Indicagdo de exist€ncia de cabimento em orgamento pr6prio.

compete

i

estrutura requisitante fazer

o registo

das presengas, conforme modelo

anexo, que dever6 ser apenso ao pedido de pagamento

a

enviar aos Servigos

Administrativos.

E revogado o Despacho no 11612006 de 08 de Setembro

Universidade de 6 vora, 29 de Dezembro de 20 1 0

O Vice-Reitor

Manuel Cancela D'Abreu

Anexo ao DesDacho n" 169/2010
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