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 Colaboração de Estudantes para o ano letivo de 2019/2020 

Informam-se todos os interessados que se encontram abertas as candidaturas para a seleção de 
estudantes do 1.º e 2.º ciclos e mestrados integrados matriculados e inscritos na Universidade 
do Minho, para a colaboração nas atividades desenvolvidas pelo Departamento Alimentar, 
Departamento Contabilístico e Financeiro, Departamento de Desporto e Cultura, Departamento de 
Apoio Social (Divisão de Alojamento) e Gabinete de Comunicação dos Serviços de Acção Social da 
Universidade do Minho (SASUM), de acordo com o deliberado pelo Conselho de Gestão em 18 de 
julho de 2019, a saber: 

 Departamento Alimentar (DA) 

Tipo de atividade: apoio nas Cantinas e Bares em Braga e Guimarães 

 Departamento Contabilístico e Financeiro (DCF) 

Tipo de atividade: apoio administrativo nas áreas de gestão de stocks e contabilidade 

 Departamento de Desporto e Cultura (DDC) 

Tipo de atividade: apoio às atividades desportivas em Braga e Guimarães 

 Departamento de Apoio Social (DAS) – Divisão de Alojamento 

Tipo de atividade: apoio às atividades de receção nas portarias das residências em Braga e 
Guimarães 

 Departamento de Apoio ao Administrador (DAA) – Gabinete de Comunicação 

Tipo de atividade: produção de conteúdos, cobertura jornalística e fotojornalística, apoio à 
organização de eventos, apoio à área do Clipping. 

O prazo de candidatura decorrerá em 3 fases: 

1ª fase: Até ao dia 25 de agosto. 

2ª fase: Entre 01 e 23 de setembro. 

3ª fase: Entre 01 e 31 de janeiro de 2020. 

 

A candidatura far-se-á apenas por via eletrónica através de formulário acessível no site dos Serviços 
de Ação Social e as condições da colaboração a prestar constam no regulamento de Colaboração de 
Estudantes da Universidade do Minho. 

 

Serviços de Acção Social da Universidade do Minho, 19 de julho de 2019. 

 

 

O Administrador para a Ação Social 

 

 

António Maria Vieira Paisana  
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