Regulamento da Seleção do Aluno-Bolseiro da Área de Apoio ao Aluno (3 A’S)
2017/2018
Co-coordenação projeto Mentoring 2017/2018: 1 vaga
Encontra-se aberto o concurso para a atribuição de 1 vaga, na co-coordenação do projeto
Mentoring, para um aluno a quem será atribuída uma bolsa financiada pela FMUL.
Área de Trabalho: 3 A´s - Projeto Mentoring 2017/2018
Requisitos de Admissão:
a) Alunos da FMUL, do 1º ao 3º ano do MIM, inscritos em 2016/ 2017.
b) Participação anterior no projeto enquanto Mentor ou Mentorando, contributiva a
uma primeira visão geral do projeto, a conhecimentos práticos acerca do seu
método, assim como do principal trabalho a realizar no âmbito do mesmo.
c) Disponibilidade e flexibilidade horária durante todo o ano, nomeadamente
durante o Verão, altura fundamental na planificação de grande parte do projeto; na
semana das Matrículas,a decorrer de 11-15 de setembro, para as inscrições dos
mentorandos e respetivas atribuições de mentores bem como, para as atividades aí
a realizar e durante o restante ano-letivo (cerca de 5 horas semanais - 20 horas
mensais presenciais, distribuídas entre dias úteis durante a manhã e a tarde) para o
acompanhamento do projeto, assim como para a realização de horas semanais
dedicadas exclusivamente à resolução de dúvidas e esclarecimentos pontuais.
d) Bom espírito de trabalho em equipa, entreajuda, responsabilidade e
capacidades de liderança.
e) Pensamento crítico, motivação e
 ideias para novas ações de divulgação e de
acolhimentos dos alunos recém-chegados à faculdade.
Plano de Trabalhos:
a) Desenvolvimento de ações no âmbito do projeto Mentoring, como:
i)
Planificação e coordenação do trabalho dos restantes elementos da
Comissão Organizadora do Projeto Mentoring (CO-Ment);
ii)
Organização e desenvolvimento das atividades a desenvolver no âmbito
Mentoring na semana de matrículas, nomeadamente a inscrição dos
mentorandos na banca do Mentoring e divulgação do projeto;
iii)
Participação na atividade do dia Mentoring, em dia a designar na Semana
de Introdução;

iv)

Realização dos Workshops de formação dos mentores, no início do ano,
com vista ao esclarecimento do projeto bem como dos órgãos da faculdade a
que se encontra associado.

b) Desenvolvimento de iniciativas com vista à realização e qualificação pessoal dos
participantes no projeto, por exemplo através de workshops de Soft Skills;
i)
Planificação dos eventos a realizar e organização da sua logística.
c) Desenvolvimentos de medidas de divulgação do projeto, bem como de todas as
atividades realizadas no âmbito do mesmo.
d) Colaboração em reuniões com os órgãos da FMUL responsáveis pela supervisão
do projeto.
e) Realização de atendimento ao público, em espaço a designar pela Faculdade,
durante 5 horas semanais, para o esclarecimento de dúvidas e resolução de
problemas relacionados com o projeto.
Local de Trabalho: Durante o restante ano, à exceção da semana das matrículas, num
espaço a designar pela Faculdade.
Duração da bolsa: A bolsa iniciar-se-á no mês de Agosto de 2017 com uma duração
máxima de 12 meses, sem hipótese de renovação.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 100€
(cem euros), sendo o pagamento feito na Tesouraria da AEFML.
Métodos de seleção:
A avaliação dos candidatos, nesta primeira fase, será baseada entre os seguintes critérios:
1. Currículo (referindo o ano de participação e a posição- Mentor ou Mentorando-, no
projeto) (10%)
2. Carta de motivação (20%)
3. Preenchimento de formulário com situações-problema (30%)
Durante esta primeira avaliação será garantido o anonimato dos candidatos.
Os critérios 1 e 2 serão avaliados pela FMUL enquanto o critério 3 será pelo Departamento
de Pedagogia e Educação Médica da AEFML.
Os 5 candidatos melhor classificados nos pontos anteriores serão sujeitos a Entrevista, a
qual terá um peso de 40% na ponderação final e decorrerá a 21 de julho de 2017.

Esta entrevista abordará as informações fornecidas pelos candidatos no processo de
candidatura, nomeadamente as suas ideias relativamente ao projeto e quais as soluções
encontradas para situações hipotéticas, que simulam algumas das situações com as quais
enquanto membro e co-coordenador do projeto se poderá ver confrontado. Poderá ainda
ser realizada uma avaliação das suas competências em comunicação e apresentação.
Composição do júri de seleção:
Elemento Efetivos:
● Dr. Luís Pereira;
● Dr. Pedro Mendes;
● Teresa Valido.
Elementos Suplentes:
● Dra. Ana Rita Sobral;
● 1 Membro da AEFML.
Forma de notificação dos resultados: Todos os candidatos inscritos serão notificados do
resultado final da avaliação via e-mail.
Prazo de Candidatura e forma de apresentação das Candidaturas: O concurso
encontra-se aberto dos dias 7 a 16 de julho.
O
currículo
e
a
carta
de
motivação
deverão
ser
enviados
para
mentoringFMUL@medicina.ulisboa.pt. Para o preenchimento do formulário deverá
aceder-se através deste link.

