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Capítulo I – Organização Geral 

 

Artigo 1.º 

Objetivo Geral 

Preparar os participantes para a obtenção e gestão do 1º emprego. Desenvolver competências 

necessárias na gestão das relações e emoções de forma a maximizar o seu desempenho e realização. 

 

Artigo 2.º  

Destinatários  

Estudantes do Instituto Superior Técnico (IST) e estudantes de outras instituições de ensino, bem 

como todos os que têm interesse em ingressar no mercado de trabalho com uma contratação de 

sucesso e que pretendem adquirir ou aprofundar competências e atitudes que possam ser usadas na 

sua futura vida profissional.  Os sócios da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico 

(AEIST) usufruem de um desconto de 5€ no valor do curso. Para as sessões isoladas os sócios terão um 

desconto de 2€. 

 

Artigo 3.º  

Inscrições  

A inscrição deverá ser realizada online, através do link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cprJbp5o3kWVLCZAhMroPAX4ywJ9twZIuAC
GfD3aHjVUNkFZQkdNVDlEVDVMNzVYU1BBRkpLNEJaQy4u 

O período de inscrições ocorrerá de 26 de fevereiro a 8 de março. A abertura da formação está 
condicionada a um número mínimo de 10 alunos inscritos.  
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Artigo 4.º  

Pagamento  

O pagamento deverá ser feito na totalidade por transferência bancária, de acordo com as seguintes 

informações: 

a) IBAN: PT50 0035 0373 00010593230 92; 

b) De 26 de fevereiro até ao dia 8 de março, terão de enviar o comprovativo da transferência por 

e-mail para formacao@aeist.pt ; 

c) A inscrição apenas será validada após a receção do comprovativo de pagamento;  

d) No caso de incumprimento dos prazos estipulados, o aluno será impedido de frequentar a 

formação. 

A confirmação da abertura da formação será divulgada assim que se atinjam os 10 pagamentos para 

a mesma. Caso a formação não se realize o valor pago será reembolsado.   

O valor do curso na totalidade, 4 sessões, será de: 

a) 40€ para não sócios da AEIST; 

b) 35€ para sócios da AEIST. 

Se pretender apenas frequentar sessões isoladas, o custo por sessão será de: 

a) 12€ para não sócios da AEIST; 

b) 10€ para sócios da AEIST. 

 

Artigo 5.º 

Bolsas 

No decorrer desta formação a AEIST pretende facultar à comunidade do IST, duas bolsas de acesso 

direto à formação sem qualquer custo associado, atribuídas consoante: 
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a) Uma bolsa – escalão social; 

b) Uma bolsa – ações de voluntariado praticadas. 

É de realçar que as duas bolsas em questão apenas serão atribuídas caso se tenha atingido um número 

mínimo de inscritos, 10 alunos.  

Os candidatos às bolsas deverão fazê-lo entre 26 de fevereiro e 2 de março de 2021. 

A 4 de março serão divulgados os resultados das candidaturas, via email, dando a possibilidade a quem 

não obteve bolsa, de se inscrever no curso. 

Os candidatos selecionados serão notificados por e-mail e, caso não respondam num período de 3 

dias, perdem o direito à bolsa, sendo a mesma atribuída ao classificado imediatamente a seguir. 

 

Artigo 6.º 

Bolsa Escalão Social 

O candidato à bolsa do escalão social deverá enviar os documentos abaixo descritos para o email 

formacao@aeist.pt, com o Assunto “BOLSA ESCALÃO SOCIAL - KIT 1º EMPREGO”:  

a) Comprovativo de atribuição de Bolsa de Estudo dos Serviços de Ação Social da Universidade 

de Lisboa no presente ano letivo;  

b) Comprovativo da média de licenciatura ou mestrado à data corrente (serve comprovativo da 

Secretaria IST ou print screen do currículo na plataforma Fénix); 

c) Nome completo; 

d) Nº de aluno; 

e) Contacto telefónico; 

f) Nº documento de identificação. 
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A bolsa será atribuída ao candidato que apresentar todos os documentos solicitados e cuja média seja 

superior à dos restantes candidatos. No caso de existirem candidaturas com médias iguais será dada 

prioridade à candidatura recebida em primeiro lugar.  

 

Artigo 7.º 

Bolsa Voluntariado 

O candidato à bolsa de voluntariado deverá enviar os documentos abaixo descritos para o email 

formacao@aeist.pt, com o Assunto “BOLSA  VOLUNTARIADO - KIT 1º EMPREGO”: 

a) Carta de motivação redigida pelo próprio que, de forma clara, descreva todas as atividades de 

voluntariado em que esteve ou está envolvido; 

b) Nome completo; 

c) Nº de aluno; 

d) Contacto telefónico; 

e) Nº documento de identificação. 

 

A atribuição desta bolsa estará ao encargo da formadora, tendo por base a carta de motivação do 

candidato.  

 

Artigo 8.º 

Requisitos  

A formação realiza-se online através da plataforma digital Zoom, pelo que os participantes devem 

possuir computador e ligação à internet.  
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Artigo 9.º  

Desistência  

Em caso de desistência do curso após o dia 8 de março 2021, o pagamento não será devolvido.  

 

Artigo 10.º 

Dados Pessoais  

Ao inscrever-se nesta formação o aluno autoriza que os seus dados pessoais sejam tratados e 

utilizados pela AEIST para divulgação das atividades formativas da mesma.  

 

Artigo 11.º 

Avaliação do curso  

Para efeitos de avaliação, controlo de qualidade e melhoria das formações ministradas, no final do 

curso a AEIST irá solicitar aos formandos o preenchimento de um questionário anónimo que, para os 

devidos efeitos, é tratado no âmbito da gestão da formação.  

 

Artigo 12.º 

Duração 

A formação terá início na semana de 11 de março e término na semana de 8 de abril. O curso terá a 

duração total de 8 horas, estando estas distribuídas semanalmente, em 1 sessão de 2h.  
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Artigo 13.º 

Material de Apoio  

O material de apoio necessário à formação, mencionado nos requisitos (Artigo 8.º), é da 

responsabilidade dos alunos.  

 

Artigo 14.º 

Assiduidade  

Sempre que possível as faltas devem ser justificadas junto do formador e a justificação deverá ser 

enviada por e-mail para formacao@aeist.pt . As faltas dadas pelos formandos (justificadas ou 

injustificadas) não podem ser recuperadas noutro horário e não haverá reembolso das mesmas. As 

faltas dadas pelo formador serão compensadas em datas acordadas com a turma.  

 

Artigo 15.º  

Avaliação/Certificado  

Concluída a formação, o formando deverá efetuar o preenchimento do documento referente à 

avaliação desta. Posteriormente, receberá um certificado de participação por parte da AEIST.  

 

Artigo 16.º  

Casos Omissos 

1. Qualquer situação que não esteja contemplada neste regulamento será resolvida pela AEIST; 

2. A participação no curso e concurso de atribuição de bolsas implica a aceitação integral deste 

regulamento. 


