
CONCURSO PARA PRESTAÇÃO DE TAREFAS NA LIVRARIA AEFAUP 

1. Âmbito e Organização 

1.  O concurso é organizado/promovido pela Associação de Estudantes da Faculda-

de de Arquitectura da Universidade do Porto. 

2. O concurso tem como objecto a prestação de tarefas na Livraria da Faculdade ge-

rida pela AEFAUP, nomeadamente atendimento ao público, encomendas, reposi-

ção, eventual assistência em eventos em que a Livraria esteja a participar. 

3. O período da prestação de tarefas é de 4 de Setembro de 2018 a 31 de Julho de 

2019, no horário de funcionamento da Livraria, a saber de 2ª a 6ª, das 11h00 às 

13h00 e das 14h00 às 19h00. 

4. O serviço será assegurado durante o horário de funcionamento da Livraria pelos 

vencedores do concurso que vierem a ser contratados, não em simultâneo, cum-

prindo cada uma deles o horário que em conjunto e de livre acordo estipularem 

entre si, podendo fazer as alterações dentro daquele (horário da Livraria) que lhes 

for mais conveniente. 

2. Candidatos   

2.1. O concurso é aberto a todos os estudantes da FAUP, sendo dada prioridade aos 

alunos de Mestrado Integrado em Arquitectura, que estejam inscritos apenas à UC  

Dissertação, e a alunos do Programa de Doutoramento em Arquitetura. 



2.2  A candidatura ao concurso é feita em grupos, de dois alunos, sendo privilegia-

das as propostas que asseguram uma maior continuidade e efetividade dos concor-

rentes durante o período da prestação dos serviços. 

2.3 Os membros da Direcção da AEFAUP (Presidente, Vice Presidente, Secretário, 

Tesoureira, Vogais Coordenadores e Vogais) estão impedidos de se candidatar ao 

presente concurso.  

3. Candidaturas  

3.1 Os candidatos (em grupos de dois) deverão enviar um email para “livrariaae-

faup2018@gmail.com” até às 24 horas, do dia 13 de Julho de 2018, contendo os seguin-

tes dados:  

a) Nome completo dos candidatos;  

b) Datas de nascimento; 

c) Contactos telefónicos;  

d) Endereços de email;  

e) Comprovativos de inscrição na FAUP (pode ser descarregado na pagina 

pessoal no Sigarra);  

f) Curriculum Vitae, 

g) Carta de motivação do grupo de candidatos na qual exponham como a ex-

periência na Livraria AEFAUP os poderá beneficiar e, simultaneamente, 

como pode a Livraria vir a beneficiar com a sua colaboração, na qual devem 



ainda expor em linhas gerais como se propõem aproximar a Livraria à co-

munidade por forma a satisfazer as necessidades desta e dinamizar e incre-

mentar a sua actividade. 

 3.2 Todas as candidaturas apresentadas após a hora e dia indicados no número 

anterior serão excluídas. 

 3.3 A confirmação das Candidaturas será feita por email para o endereço indica-

do nos termos do número anterior. 

4. Entrevista 

 Os interessados/candidatos deverão estar disponíveis (os elementos do grupo em 

simultâneo) para uma entrevista entre os dias 16 a 20 de Julho de 2018, presencial ou 

via skype. 

5. Divulgação dos Resultados  

  O resultado do concurso será anunciado até ao dia 26 de Julho de 2018.  

6. Remuneração 

 6.1 Será pago o proporcional a uma remuneração equivalente ao salário mínimo 

nacional em vigor à data, tendo em conta as horas de trabalho de cada um. 



7. Disposições Gerais  

 7.1. O acto de se apresentar a concurso pressupõe a aceitação total das regras 

definidas pelo presente regulamento.  

 7.2. O não cumprimento das regras inviabiliza a admissão no concurso.  

 7.3. A Direcção AEFAUP reserva-se no direito de não aceitar qualquer um dos 

candidatos se considerar que estas não apresentam as qualidades necessárias para a 

prestação do serviço pretendido. 

 7.4. A organização não aceita quaisquer responsabilidades adicionais à excepção 

das explicitadas no presente regulamento, directa ou indirectamente decorrentes deste 

Concurso.  

8 - Para mais Informações 

AEFAUP | Livraria 

Rua do Gólgota, 215  

4150 – 351 PORTO – PORTUGAL  

livrariaaefaup2018@gmail.com 


