Contratação de Coordenador para o Pólo Zero
Contextualização
Pólo Zero foi fundado em 2016 e é um projeto com vários anos de pensamento e maturação
no seio da Federação Académica do Porto (FAP). Compreende o Pólo Zero um espaço físico
localizado na Praça de Lisboa cedido pela Câmara Municipal do Porto à FAP.
A missão fundamental do Pólo Zero é ser um centro catalisador da participação estudantil,
prestando um serviço aos estudantes da cidade do Porto e à comunidade em geral, através
de uma forte aposta na promoção do empreendedorismo, da inovação e da cultura no meio
académico.

Descrição Sumária
A Federação Académica do Porto (FAP) foi fundada em 1989, surgindo como interlocutor
representativo da maior Academia do país. Com a criação da FAP assiste-se a uma nova fase
na evolução do movimento associativo: a FAP assume-se como organismo coordenador do
movimento estudantil, criando os meios para a união das diversas associações. O movimento
associativo do Porto ampliou-se, gerou efeitos dinâmicos e conduziu a um contacto
associativo regular e definido de forma extremamente positiva para a melhoria qualitativa do
ensino superior e da sociedade.
O Pólo Zero apresenta-se como a porta da FAP para a cidade, podendo acolher no seu interior
um conjunto de atividades e dinâmicas que pretendem dar resposta aos estudantes da
Academia do Porto, a estudantes estrangeiros de mobilidade e a potenciais candidatos a
frequentar instituições de Ensino Superior do Grande Porto.
As diversas áreas de intervenção do Pólo Zero vão desde a cultura ao empreendedorismo,
passando, claro, pelo acolhimento, pelo estudo e pelo emprego e formação.

Objetivos
•

Gestão do espaço do Pólo Zero e auxílio ao pensamento estratégico do mesmo;

•
•

Gestão da agenda e eventos do espaço;
Coordenação da equipa de recursos humanos do espaço.

Condições Indispensáveis e Eliminatórias
•

Fluência em Português e Inglês (Compreensão oral e leitura, conversação e escrita);

•
•

Jovem com espírito empreendedor e proatividade;
Disponibilidade imediata.

Condições Preferenciais
•

Boas competências relacionais;

•
•
•

Espírito de equipa;
Área do Marketing e/ou Contabilidade;
Experiência na área.

Vínculo e Duração do Contrato
Contrato de trabalho a termo certo a 12 meses

Disponibilidade
Imediata, Full-Time, 40 horas semanais.

Candidatura
A submissão de candidaturas deve ser feita até às 23h59 do dia 3 de fevereiro de 2019, para
o endereço recursoshumanos@fap.pt, e devem conter:
•
•
•
•

Carta de motivação (fator eliminatório);
Curriculum Vitae (fator eliminatório);
Documento que comprove habilitações académicas (e.g. certidão de frequência ou
conclusão de curso ou ciclo de estudos);
Outra documentação que considere relevante para a candidatura (a qualquer
momento, o júri de seleção pode pedir o envio de mais documentação e/ou
informação ao candidato).

Método de Seleção
•

•

1ª Fase: Pré-seleção dos candidatos, de acordo com a análise da documentação
submetida. A divulgação dos candidatos selecionados para a 2ª fase será realizada
até ao dia 8 de fevereiro de 2019, em www.fap.pt e por e-mail para todos os
candidatos.
2ª Fase: Entrevista pelo júri de seleção a um máximo de cinco candidatos, de acordo
com a análise da documentação submetida.

Júri de Seleção
A Direção da Federação Académica do Porto

Nota Final
Se pretender alguma informação para além daquela que consta no presente documento
sobre o concurso referido é favor remeter o pedido para recursoshumanos@fap.pt.

