
 

 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DO ALUNO-BOLSEIRO DO 

GABINETE DE APOIO AO ESTUDANTE (GAE) 

2020/2021 
 
 

 

Co-coordenação do Projeto Solvin’ It 

1 vaga 

Encontra-se aberto o concurso para a atribuição de 1 vaga na co-coordenação da VI 

Edição do projeto Solvin’ It para um estudante a quem será atribuída uma bolsa 

financiada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL). 

 

Área de Trabalho 

Gabinete de Apoio ao Estudante – GAE - Projeto Solvin’ It - 2020/2021 

 

Requisitos de Admissão 

1. Alunos da FMUL inscritos no Mestrado Integrado em Medicina (MIM) ou na 

Licenciatura em Ciências da Nutrição, no ano letivo 2019/2020; 

2. Não poderá integrar a Comissão Organizadora do Solvin’ It no ano letivo 

2020/2021; 

3. Disponibilidade e flexibilidade horária durante o período letivo: 

a. Durante o período em que decorrem as sessões; 

b. No primeiro semestre, cerca de 5 horas semanais (20 horas mensais, 

distribuídas entre dias úteis durante a manhã e a tarde) dedicadas ao atendimento 

presencial, que decorre no Instituto de Medicina Preventiva e para o acompanhamento 

dos projetos. Paralelamente, deverá responder  

 



 

 

 

 

dúvidas e fornecer esclarecimentos pontuais, bem como, desenvolver o trabalho 

inerente ao projeto.  

c. No segundo semestre, serão aproximadamente 5 horas semanais (cerca de 

2,5 horas presenciais e 2,5h de trabalho à distância – contabilizando no mínimo 10 

horas mensais presenciais), para as mesmas funções do primeiro semestre com a 

possibilidade de atendimento por marcação e trabalho a desenvolver com o GAE de 

forma não presencial. 

4. Não lhe ter sido atribuída anteriormente uma Bolsa financiada pela FMUL no âmbito 

do GAE; 

5. Bom espírito de trabalho em equipa, entreajuda, responsabilidade e capacidades de 

liderança; 

6. Boas capacidades de comunicação, procurando garantir uma ponte estável e uma 

relação harmoniosa entre os tutores, os monitores e a equipa da Comissão 

Organizadora do Solvin’ It (COSI) ou quaisquer outros intervenientes no Projeto; 

7. Pensamento crítico, motivação e ideias para novas ações de dinamização e 

divulgação. 

 

São responsabilidade do aluno-bolseiro as seguintes funções: 

1. Planificar e coordenar o trabalho dos elementos da COSI, em colaboração com 

o co-coordenador da Direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina 

de Lisboa (DAEFML); 

2. Planificar logisticamente a introdução das sessões Solvin´It que integram as 

sessões dedicadas aos estudantes do Mestrado Integrado em Medicina, da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição e ainda a iniciativa dos pequenos grupos, 

tendo em conta: 

a. Número de alunos por sessão; 

b. Número de monitores por sessão; 

c. Periodicidade das sessões; 

d. Espaço onde decorrem as sessões; 

e. Materiais didáticos necessários para as sessões. 

3. Desenvolver iniciativas com vista à formação pedagógica dos Monitores, no 

âmbito do Workshop de Iniciação Pedagógica, em colaboração com o Departamento 

de Educação Médica (DEM) da FMUL, com o GAE e com o co-coordenador da 

DAEFML ou outras entidades externas à FMUL; 



 

 

 

 

4. Organizar a distribuição dos estudantes que demonstrem Vontade em participar 

no projeto; 

5. Colaborar em reuniões semanais com os órgãos da FMUL responsáveis pela 

supervisão do projeto, nomeadamente o GAE; 

6. Realização de atendimento ao público, na sala 71 do Instituto de Medicina 

Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Lisboa, durante 5 horas 

semanais no primeiro semestre e 2,5 horas semanais no segundo semestre 

previstas nos requisitos de admissão, para o esclarecimento de dúvidas e 

resolução de problemas relacionados com o projeto; 

7. Promover a articulação entre a COSI e a FMUL através de pontos de situação 

quinzenais com as duas entidades; 

8. Criação de um Arquivo do Solvin’ It com o intuito de coletar a informação que faça 

parte da Memória Institucional; 

9. Desenvolvimento de ações no âmbito do GAE coMo: 

a. Elaboração, em conjunto com a DAEFML e o GAE de um Planeamento 

Estratégico para o GAE até 2021; 

b. Cooperação no desenvolvimento das diversas atividades desenvolvidas no 

âmbito do GAE, nomeadamente eventuais colaborações promovidas com o Projeto 

Mentoring e do Mentoring 2.0. 

10. Elaboração de um relatório final de bolsa com uma avaliação crítica do trabalho 

efetuado ao longo do ano em que foi bolseiro do Projeto. 

 

Local de Trabalho 

Sala 71 do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina 

de Lisboa. 

 

Duração da bolsa 

A bolsa iniciar-se-á no mês de agosto de 2020 com uma duração máxima de 12 meses, 

sem renovação, existindo um mês de transição e formação a decorrer entre o final de 

julho e agosto (em data a acordar). 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal 

O montante da bolsa corresponde a 100€ (cem euros), sendo o pagamento efetuado 

pela Tesouraria da AEFML. 



 

 

 

 

Métodos de seleção 

A avaliação dos candidatos, na primeira fase, será baseada nos seguintes critérios: 

1. Currículo (referindo o(s) ano(s) de participação no Solvin´It e quais as áreas 

disciplinares, experiência prévia no projeto e conhecimento e experiência em 

pedagogia) (10%); 

2. Carta de motivação (20%), onde devem constar obrigatoriamente: 

a) Os motivos da candidatura; 

b) As suas capacidades para a posição a que se está a candidatar; 

c) As lacunas que o candidato sente para a função que espera desempenhar. 

3. Preenchimento de formulário (30%) composto por: 

a) Indicação de quais as Bolsas (Mentoring/Mentoring 2.0 e/ou Solvin’ It) 

a que se está a candidatar; 

b) Situações-problema. 

4. Durante esta primeira avaliação, será garantido o anonimato dos candidatos. Na 

qual os critérios 1 e 2 serão avaliados pela FMUL, enquanto o critério 3 será pelo 

Departamento de Pedagogia e Educação Médica da AEFML. 

5. Os 5 candidatos melhor classificados nos pontos anteriores serão sujeitos a uma 

Entrevista, que terá um peso de 40% na ponderação final e decorrerá de 19 a 23 

de julho. 

a) Esta entrevista avaliará as informações fornecidas pelos candidatos no 

processo de candidatura, nomeadamente a sua visão e ideias para o projeto, 

bem como as soluções encontradas para situações hipotéticas, que simularão 

algumas questões com as quais o candidato, como co-coordenador   do   

projeto, se   poderá   ver   confrontado. Serão ainda valorizadas as suas 

competências em comunicação e apresentação. 

 

Composição do júri de seleção 

Elemento Efetivos: 

a) Ana Rita Sobral – GAE; 

b) Presidente da AEFML; 

c) Bolseiro Solvin’ It do ano anterior (sem voto, apenas membro consultivo). 

 

Elementos Suplentes: 

a) 1 Membro da AEFML indicado pelo Presidente da AEFML. 



 

 

 

 

Forma de notificação dos resultados 

Todos os candidatos inscritos serão notificados do resultado da avaliação via e-mail. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas 

1. O período de candidaturas encontra-se aberto de 20 de junho a 10 de julho, com 

entrevistas a decorrer de 20 a 24 de julho. 

2. O currículo e a carta de motivação deverão ser enviados para 

solvinit@medicina.ulisboa.pt. 

3. Para o preenchimento do formulário deverá aceder-se através deste link. 

 

Dúvidas e omissões 

Quaisquer dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste edital serão resolvidas 

pelos elementos efetivos do júri. 

 

 

mailto:solvinit@medicina.ulisboa.pt
https://docs.google.com/forms/d/1TcmnqrvkNwzalnZBsfDT1h8vZ0N-DyY9BfLAqURzpQo/viewform?edit_requested=true

