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AVISO 

 
Ref.ª GA-032/2019 - COLABORAÇÃO DE ESTUDANTES PARA O ANO LETIVO DE 2018/2019 
 
Informam-se todos os interessados que se encontram abertas candidaturas para seleção de estudantes do 1º e 2º ciclos e 
mestrados integrados, matriculados e inscritos na Universidade do Minho, para a colaboração nas atividades 
desenvolvidas pela Divisão de Sistemas de informação dos Serviços de Acção Social da Universidade do Minho (doravante, 
SASUM), de acordo com o deliberado pelo Conselho de Gestão em 5 de fevereiro de 2019, a saber: 
 
1. Divisão de Sistemas de informação (DSI) 
Tipo de atividade: criação de um formulário online para o processo de candidatura da Colaboração de Estudantes da Universidade 
do Minho.  
 
Candidaturas 
Os estudantes interessados devem formalizar a sua candidatura através do preenchimento do formulário que constitui o anexo I 
ao Regulamento, disponível no sítio eletrónico dos SASUM (Colaboração Estudantes), devendo indicar a referência do Aviso a que 
se pretendem candidatar, juntando os documentos referidos no formulário.  
 
No processo de candidatura os estudantes deverão manifestar as áreas de interesse, bem como experiência e 
competências específicas. 
 
A candidatura deverá ser enviada preferencialmente por e-mail para o endereço (informatica-b@sas.uminho.pt). Em caso de 
entrega presencial deverá ser efetuada nas instalações do Divisão de Sistemas de informação, onde deverá ser prestada a 
colaboração, situadas na Sede dos Serviços de Acção Social no Campus de Gualtar, em Braga. 
 
O prazo de candidatura decorre até 15 de fevereiro. 
 
As condições da colaboração a prestar constam no Regulamento acima referido, disponível na página eletrónica dos SASUM 
www.sas.uminho.pt. 
 
Braga, 5 de fevereiro de 2019 
 

Com os melhores cumprimentos 

Divisão de Sistemas de informação 
 

 

Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2008) implementado na prestação de serviços e apoios na 
atribuição de bolsas de estudo, alimentação em cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde e 
actividades desportivas e culturais e o Sistema de Gestão da Segurança Alimentar (ISO 22000:2005) 
implementado na prestação de serviços alimentação em todas cantinas e em todos bares dos SASUM. 

 

  
  


