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oRDEM DE SERVIgO No U20t7
Regulomento Interno da Bolsa de Voluntariodo da ltniversidade de Evora

O voluntariado exercido pelos estudantes no contexto da Universidade de Evora 6 entendido como o

conjunto das atividades de interesse educativo, social ou comunit5rio, enquadradas por projetos,
programas ou outras formas de intervenqSo que visem responder a necessidade individuais, grupais
ou da comunidade acad6mica em gera[, desenvolvidas sem fins lucrativos.
Neste termos, ao abrigo da alinea n) do numero 1 do artigo23o dos Estatutos da Universidade de Evora,

homologados pelo Despacho Normativo no 1012014, publicado no DiSrio da Republica,2a serie, no 149

de S.agosto, e aprovado e posto em vigor o "Regulamento Interno da Bolsa de Voluntariado da
Universidade de Evora" anexo

E

i

presente Ordem de Serviqo e que desta faz parte integrante.

revogada a Ordem de Serviqo no 512008, de 1 de jutho.

Universidade de Evora,3 de janeiro de 2017

A Vice-Reitora

a de Cdceres Balbino
(por delegagSo
abrigo do no 2 do Despacho no 15385/2015,
publicado no Di6rio a Rep0blica, 2a s6rie, no 249, de2Z.dezembro)
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Artigo lo
Objetivos
A Bolsa de Voluntariado da Universidade de Evora tem como principais objetivos:

a)
b)

Promover a formaqio e o desenvolvimento pessoaldos estudantes da Universidade de Evora;
Dotar os estudantes da Universidade de Evora de competdncias pr6ticas e teoricas que, podendo
n5o estar diretamente retacionadas com a formaqSo acad6mica daqueles, se irSo revelar 0teis no
seu percurso escotar e profissiona[;

c)
d)

Proporcionar a participagSo e envolver os estudantes no funcionamento da Universidade de Evora;

Contribuir para

o

desenvolvimento

do sentido de

responsabitidade sociaI

e

civica

e de

compet€ncias de relacionamento interpessoal;

e)

Promover uma aprendizagem pessoal e coletiva, permitindo a autorrealizag6o dos estudantes da
Universidade de Evora;

fl

Incentivar a integraqSo e participaqSo na estrutura interna e na comunidade, dos estudantes da
Universidade de Evora;

g)

Estabelecer din6micas abrangentes de cooperaqSo e desenvolvimento social e comunit6rio.

Artigo

20

Coordenagio
A Botsa de Voluntariado 6 promovida pelos Serviqos Acad6micos e coordenada pelo Gabinete de Apoio ao

Estudante.

Artigo

30

Destinatirios
A Bolsa de Voluntariado destina-se a todos os estudantes da Universidade de Evora interessados em
colaborar.

Artigo

40

Inscriq6es
Os interessados deverSo inscrever-se na Bolsa de Voluntariado atrav6s do preenchimento de uma ficha de

inscrigSo disponivel no Gabinete de Apoio ao Estudante

-

Servigos Acad6micos, (modelo em anexo), onde

constar5 a identificaqSo do estudante, curso, ano que frequenta, contacto e indicaq6o do(s) dia(s) da
semana e hor5rio em que o aluno se encontra disponivel para colaborar, assim como conhecimentos gerais,

compet€ncias transversais e 5reas de interesse relevantes para a sua inscriqSo.

Artigo

5o

Direitos dos estudantes volunt5rios
Sem prejufzo do que est6 previsto na SUBSECQAO Vll, artigos 560 a 59o, do Regulamento Academico da
Universidade de Evora, os estudantes voluntdrios t6m direito a:

a)

InformaqSo constante no Suplemento ao Diploma, apos conclusSo dos estudos, relativa ao numero

Anexo d Ordem de Servigo no ll20t7 (3.janeiro)
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de horas prestadas no 6mbito da Botsa;

b) FormagSo iniciaI promovida por entidade competente;
c) ExtensSo do seguro escolar, sempre que seja necess5ria
locais externos

a deslocagSo dos estudantes voluntSrios a

is instalag6es da Universidade de Evora.
Artigo
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Deveres dos estudantes voluntSrios
S5o deveres dos estudantes voluntdrios:

a)

Comparecercom assiduidade e pontualidade nos locais de realizaqdo das atividades, de acordo
com o hor5rio estabelecido e acordado inicialmente;

b)

Tratar com urbanidade todas as pessoas com que entre em contacto em virtude da realizaqSo do
voluntariado;

c)

Utilizar com cuidado e zelar peta boa conservag6o dos equipamentos e demais bens que lhe sejam
confiados durante a realizaqSo do voluntariado;

d)

N5o transmitir para o exterior informaq6es a que tenha acesso durante a realizaqSo das atividades
de voluntariado, mesmo ap6s o termo destas;

e) Respeitar as normas de funcionamento e conduta estabelecidas e acordadas inicialmente;
0 Garantir a correta reatizaqSo das atividades que lhe s6o indicadas, recorrendo ao apoio do(s)
funcion5rio(s) competente(s) na Srea especifica, sempre que necess5rio.
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Areas de intervengSo

1-

ColaboragSo com os diversos serviqos e departamentos da Universidade de Evora, que necessitem do

apoio voluntdrio de estudantes, desde que devidamente autorizados superiormente;

2- Cumprimento

do disposto no ponto 1 do Arto

Bo

do Regulamento do Fundo de Apoio SociaI aos

Estudantes da Universidade de Evora (FASUE), desde que devidamente acordado entre o estudante,
Servigos de AgSo Social e Gabinete de Apoio ao Estudante

-

Serviqos Academicos da Universidade de

Evora;

3-

ColaboraqSo com a AssociaqSo Acad6mica da Universidade de Evora, no 6mbito da realizagSo de aqoes
inctusivas ou outro tipo de evento de cariz sociale civico, desde que devidamente acordado entre aluno,
AssociaqSo Acad6mica UE e Gabinete de Apoio ao Estudante

- Serviqos Acad6micos da Universidade de

Evora;

4-

ColaboraqSo com outras entidades direcionadas para este tipo de atividade, gU€ necessitem de apoio

o pedido das mesmas seja autorizado superiormente e o
dos estudantes seja efetuado atraves do Gabinete de Apoio ao Estudante - Serviqos

votuntSrio de estudantes, desde que
recrutamento

Acad6micos da Universidade de Evora.

Artigo
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FormagSo e acompanhamento dos voluntSrios

1-

O Gabinete de Apoio ao Estudante

-

Serviqos Acad6micos, em articulagSo com entidades externas,

promoverA a realtzaqSo de formaqSo na Srea do voluntariado, direcionada aos estudantes inscritos na

Anexo a Ordem de Servigo nc 1/2017 (3.janeiro)

pAg. A-216

Rrc;ulRttrlttc lt'lrrRruil nl BilLsii nr Voiutitli o,oro
u-t Ut'ii\ir,RSiDADE DL Iv0li,+

bolsa, com o intuito de que os mesmos adquiram competdncias que enriqueqam a sua prestaqSo nas
atividades para os quais forem setecionados.
2-

Sempre que as entidades ou serviqos requisitantes entendam necessdrio, ser5 dada uma formagSo

inicial aos estudantes volunt5rios, cujo conte0do abordarS a descrigSo das atividades a realizar pelos
mesmos, assim como a aprendizagem das competdncias teoricas e prSticas necessSrias ao correto

desempenho das atividades. Para al6m desta formagSo inicial, os estudantes volunt5rios poderSo
esclarecer duvidas que surjam ou obter auxflio na execuqSo das tarefas junto de um funcionSrio ou
docente competente na Srea respetiva, que acompanhar5 o trabalho dos volunt5rios.
3-

Na sequ€ncia do disposto no artigo 6.0 do presente Regulamento, os estudantes volunt6rios disporSo
de acompanhamento por parte da estrutura proponente.

4-

O Gabinete de Apoio ao Estudante

-

Serviqos Acad6micos da Universidade de Evora ser5 o serviqo

mediador de todo o processo de prestaqio de trabalho volunt5rio, desde a inscriqSo do estudante,

a

seleqSo e integragSo do mesmo na atividade desenvolvida e respetivo acompanhamento no decorrer
das atividades.

Artigo
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tnicio e duragSo do banco de voluntariado da Universidade de Evora
1-

A Bolsa de Voluntariado funcionar6 durante todo o ano letivo, com interrupq6o no perfodo de ferias
academicas previstas no calend6rio escolar, salvo exceqdes devidamente justificSveis.

2-

A colaboraqSo dos estudantes

volunt5rios dever5 ter

a duraqSo mfnima de

quatro horas semanais, nio

estando prevista duraqSo mSxima.

Artigo 10o
Local de realizagSo das atividades
1-

As atividades de voluntariado realizar-se-5o nas instalaqoes da Universidade de Evora, podendo
pressupor a deslocaqSo entre os v5rios ediflcios da mesma e/ou a outros locais de manifesto interesse
acad6mico, sociat, ou outro, que promova um melhor desenvolvimento/ exercicio das tarefas.

2-

As atividades poder6o reatizar-se ainda noutro locat, indicado por outra instituiqao colaborante com a

Universidade de Evora, capazde promover um melhor e mais adequado desenvolvimento das tarefas

a

desempenhar.

Artigo 11o
InterrupgSo da colaboragSo em regime de voluntariado
1-

Os estudantes voluntSrios poderSo interromper a sua colaboragSo em qualquer altura, devendo, no

entanto, informar com anteceddncia minima de24 horas a pessoa responsSvel e o Gabinete de Apoio
ao Estudante

-

Serviqos Acad6micos da Universidade de Evora, de modo a permitir a finalizagSo da

tarefa especifica entretanto iniciada, evitando eventuais transtornos

i

continuagSo do trabalho

desenvolvido.
2-

A Universidade de Evora poder6 decidir, a qualquer momento, suspender ou cessar a colaboraqSo dos

estudantes volunt5rios, sempre que estes revelem o constante n5o cumprimento das normas de
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conduta estabelecidas iniciatmente.

3-

Caso os estudantes voluntdrios ultrapassem2}o/ode faltas injustificadas, sob o totaI de horas acordadas

inicialmente, a colaboraqSo serS cessada.

Artigo 12o
Representagio
Exceto nos casos de obtengSo de autorizagSo pr6via, o estudante votunt6rio

nio representa a Universidade

de Evora.
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(para efeitos do disposto ns artigo 40i

Ficha de InscrigSo
Bolsa de Voluntariado
PrestaqSo de serviqo solid6rio no cumprimento do exercicio de cidadania

i comunidade envolvente

ldentificagSo
Nome:
Data de Nascimento:

Naturalidade:

Contribuinte:

Data de Validade:

/ CC:

N.O BI

Morada:

Localidade

Codigo Postal:

:

Pais:

E-mail:
N.o

Tetefone:

N.o

Telemove[:

lnformagSo acad6mica
Curso:
Grau:
N.o

de

Aluno:

Ano:

Conhecimentos Gerais
Indique os conhecimentos de InformStica:

Indique os conhecimentos lingufsticos:

Na otica do utilizador:

Falado
Bom

M6dio

Bons

Escrito
Fraco

Bom

M6dio

Fraco

Medios

Fracos

Word

Ingles

Excel

Frances

Access

Espanhol

Outro
Na otica do programador: Que programas e

Outra

qualo nive[?

Gabinete de Apoio ao Estudante

Anexo

i

I

Serviqos Academicos

Ordem de Servigo no 1i 2017 (3.janeiro)
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(para efeitos do disposto no artigo 4c)

Areas de interesses:

Compet6ncias Tra nsversais:
Capacidade de comu nicagSo

Lideranqa

Espirito de equipa

Empreendedorismo

GestSo de conflitos

Capacidade de negociagSo

Autocontrolo

Capacidade de tomada de decisSo

Proatividade

Dinamismo

GestSo do tempo

Resili€ncia

GestSo do stress

Assertividade

Criatividade

Efic5cia

!
!
I

ParticipaqSo em eventos
Apoio nas matriculas/ inscriqoes

E

T

Apoio nas candidaturas
Outros:

f-l

E

Outras informaq6es que considere necess6rias:

Dados socioecon6micos:
E

bolseiro?

[l

Sim. Quais as instituig6es e respetivo montante?

l-J
Neo. Indique
tl| |

os

-

motivos: Falta de aproveitamento:
Fatores economicos:
N5o concorreu:

Outro (lndique qual):

Disoonibilidade (Tem disponibitidade para colaborar fora do periodo letivo):

Assinatura do FuncionSrio

Assinatura do Aluno

Data:
Gabinete de Apoio ao Estudante

I

Servigos Acad6micos
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