Proposto n.o JF 63/2020

Protocolo o celebror o Instituto Suoerior de Ci6ncios Sociois e Politicos do
Universidode de Lisboo poro um estogio ndo remunerodo de Nuno Vieiro no dmbito
do curso de Adminisirogdo P0blicq e Politicos do Territorio
Considerondo o pedido formulodo por Nuno Vieiro, poro o reolizoEdo no Junto de Freguesio
do estdgio no dmbito do curso de licencioturo em AdministroEdo P0blico e Politicos do
Territorio no Instituto Superior de Ci6ncios Sociois e Polliicos do Universidode de Lisboo, que
se junto em onexo e se considero como porte integronte do presente proposto.
Considerondo que o reolizogdo deste estogio ndo remunerodo. com um totol estimodo de
l40 horos, 6 ben6fico poro o Junto de Freguesio.
Considerondo os hobilitoqOes ocod6micos jo odquiridos por Nuno Vieio no que diz respeito
d odministrogdo p0blico e politicos do territ6rio.
Considerondo que o diversidode dos trobolhos desenvolvidos no Junto de Freguesio serd
tomb6m umo mois-volio formotivo em contexto de trobolho.
Considerondo os compet6ncios de opreciogdo e fiscolizogdo do Assembleio de Freguesio
definidos no olineo j) do n." 1 do ortigo 9.o do Lei n.o 75/2013, de l2 de setembro.
Considerondo os compet6ncios definidos no olineo e) ortigo 19." do Lei n.o 75/2013, de l2
de setembro.
Proponho que se delibere, oo obrigo do enquodromento legolocimo referido:

l. Aceitor receber o formondo

Nuno Vieira em est6gio ndo remunerodo o reolizor no Junto
'140
horos e com o reservo do opreciogdo
definitivo do Assembleio de Freguesio.

de Freguesio, com o durogdo estimodo de
2. Notificor o "lnsfifufo Superior de Ci6ncios

Soci,ois

e Polilicos do Universidode de lisboo"

desto decisdo.
Freguesio, poro o outorizogdo do celebrogdo do presente
Protocolo poro est6gio entre o "lnsfitufo Superior de Cidncios Sociois e Politicos do
lJniversidode de Lisboo" e o Unido de Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, nos termos e
condig6es do referido minuto.

3. Remeter

d

Assembleio

de

AguolvoCoc6m, l6 de morgo de 2020
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Carlos Casiniro, Presidente Junta de Freguesia
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Proposlo n.o JF 63/2020

celebror o lnstituto Superior de Ci6ncios Sociois e Politicos dq
Universidode de Lisboo poro um est6gio ndo remunerodo de Nuno Vieiro no dmbito

Protocolo

o

do curso de Administrogdo P0blico e Polfticos do Territorio

E

Deliberogdo: Aprovodo
Unqnimidode

Votos o fovor
Presidente
Corlos Cosimiro

D0moso Mortinho
Jodo Costonho

2.o

Presidente

X

Secretorio
Ddmoso Morlinho

Tesoureiro

X

Jodo Costonho

Jodo Cosionho

l.o Vogol

Vogol

X

Heleno Cqrdoso

Heleno Cqrdoso

Vogol

2.o

2.'Vogol

Vogol

X

Cristino Mesquito

Cristino Mesquito

3." Vogol

3." Vogol

3.'Vogol
Ricordo Vorondos

X
4.o

Victor Feneiro

Vogol

{

4.o

Vogol
Victor Feneiro

Victor Feneiro

1

Totol

Ricordo Vorondos

Ricordo Vorondos

Vogol

T
T

Corlos Cosimiro

Ddmoso Mortinho

1.o

Cristino Mesquito

4.o

Presidente
Corlos Cqsimiro

Vogol
Heleno Cordoso

Moiorio

Absleng6es

Tesoureiro

Tesoureiro

tr

Votos conlro

Secretorio

Secretorio

1.o

x

Reprovodo

c

Totol

o

Totol

Aprovodo em minuto. no reunido de 2020.03.19, poro efeitos do disposto nos termos do n.o 3
e n.o 4 do ortigo 57.o, do Lei n.o 7512013, de l2 de setembro. e n.o 4 e n.o 6 do ortigo 34.o do
Codigo de Procedimento Administrotivo.
O Presidente:
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O Tesoureiro:
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NSTITUTO SUPERIOR DE

cGr{crAs soctAts E PofncAs
utr',llvERSlDADE Df LISBOA
PROTOCOTO PARA ESTAGIO
(FORMACAO EM CONTEXTO DE TMBALHO}

PROTOCOLO DE ACORDO

Entre a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, com sede em Portugal, na Rua Ant6nio
Nunes Sequeira, L68,2735-054 Agualva-Cac6m, pessoa coletiva com

o n0mero

510833896,

representada neste ato por Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira, doravante designado por

1e Outorgante
Universidade

eo

ISCSP/ULisboa

(lnstituto Superior de Ci€ncias Sociais

e

Politicas da

de Lisboa) representado pela sua Vice-Presidente, Professora Doutora Alice

Trindade, figurando como 2e Outorgante, 6 celebrado este acordo a fim de estabelecer as

portadora do documento de identificagdo n0mero

condig6es em que

vdlido ate JJ20supramencionada Junta

aluno daquele estabelecimento de ensino, frequentard na

de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, um Estdgio Curricular

no

fimbito da sua drea de estudos, Licenciatura em GestSo de Recursos Humanos, de acordo com

os termos dos artigos seguintes, que ambos os Outorgantes estipulam e reciprocamente
aceitam.

Artigo le

o

1e outorgante compromete-se, de acordo com as suas possibilidades, a promover um

Estdgio no dominio da drea de estudos da aluna em questSo, aluna esta que poderd integrar,

para tal, a frequ$ncia de ag6es de formagdo que, por um lado, se compatibilizem com o seu
interesse e que, por outro, tenham como objetivo complementar a sua formagSo acad6mica.

Artigo 2e
O Estdgio terd a duragdo prevista de cerca de dois meses, com inicio previsto a 13 de abril de
2O2O

e t6rmino em

alheios

i

_

de

_

de2O20, ressalvando-se desde jd quaisquer impedimentos

vontade das partes. No total, o estdgio deverd ter no minimo 140 horas de contacto.

Artigo 3e

O Estdgio em questSo ndo determina o surgimento de qualquer relag5o juridica entre a
estagiSria e a entidade, e vice-versa, n5o se estabelecendo com o seu inicio e subsist6ncia
qualquer vinculo laboral. Logo, nem a aluna estagidria 6 considerada trabalhadora da entidade,
nem esta serd definida como entidade patronal daquela, nao tendo este os direitos conferidos

I
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INSTITUTO SUPERIOR DE

cENcAs socrArs

E

PofrrcAs

UNIVERS}DADE DE TISBCA

aos trabalhadores vinculados atrav6s de contrato de trabalho, excetuando-se o estipulado nos

Artigos 10e e 11e.

Artigo 4e

Ao 1e Outorgante reserva-se o direito de interromper ou extinguir o Estdgio, em qualquer
momento, desde que para tal apresente uma razSo causal objetiva, sem que desse facto
decorra para o 2e Outorgante, ou para ola estagidrio/a, o direito a qualquer reclamagSo ou
indemnizagdo.

Artigo 5e
O Estdgio decorrerd nas instalagdes da empresa/entidade, sendo Filomena Pires a orientadora
designada pelo 1e Outorgante, que acompanhard regularmente a atividade do/a estagiSrio/a e

estabelecerd os contatos necessdrios com os Professor Auxiliar Convidado Manuel de Sousa
Antunes, orientador do Estdgio designado pelo 2e Outorgante.

Artigo 6e
A a95o de estdgio decorrerd num hordrio posteriormente acordado entre o 1e Outorgante, o
orientador de Estdgio e a estagidrio.

Artigo 7e
E dever da estagidrio realizar

o seu estdgio com o mdximo nfvel de interesse,

empenho,

pontualidade e assiduidade. Em caso de necessidade de aus6ncia, esta deve ser justificada e
reportada a quem de direito, com a devida anteceddncia.

Artigo 8e

A estagidria deve zelar pela boa

conservagdo dos equipamentos

e demais

recursos da

empresa.

Artigo 9e
A instituig5o acolhedora deve garantir, ao estagidrio, a manutengdo do estatuto de estudante

definido pelo ISCSP, permitindo, e considerando justificadas, as deslocag6es ao Instituto que
tenham como prop6sito o complemento da formag5o acad6mica doa estagiSria.

Artigo 10e
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cEr{crAs soctAls

O estagidrio, durante e ap6s

o Estdgio,

obriga-se

a manter sigilo rigoroso quanto is

informag6es utilizadas e recolhidas que a empresa, por si entender, n5o tornar p[blicas.

Artigo 1le
O 1e Outorgante tem o direito opcional de remunerar o estdgio.

o

1e

outorgante n5o se responsablir.,

d;::.";:r"r"

de estdgio, por quaisquer acidentes

resultantes quer do contato com meios utilizados, quer do transporte em viaturas da empresa,
dado que se verifica cobertura daqueles riscos atrav6s do seguro escolar.

o

estasidrio deverd apresentar,

.o ,, oll'lro.:t"l

""

termo do Est6gio, um relat6rio que

compreender6 uma reflexfio critica e informada da atividade realizada no seu 6mbito.

Artigo 14e
Este protocolo ndo 6 renovdvel, caducando de acordo com o estabelecido no Artigo 2e.

ISCSP I Est5gio Curricular I Nuno Vieira I LGRH
Saidas Profissionais ISCSP <saidasprofissionais@iscsp.ulisboa.pt>
seg, 2020.03.09 18:34

Para: presidente@jf-agualvamirasintra.pt < presidente@jf-agualvamirasintra.pt>
Cc 'Manuel Sousa Antunes' <mantunes@iscsp.ulisboa.pt>; nunornvieira@gmail.com <nunornvieira@gmail.com>;
pedroabreu @iscsp.ulisboa.pt

$

<

pedroabreu @iscsp.ulisboa.pt>

1 anexos (1 19 KB)

ISCSP_Minuta de Protocolo de Est6gio-GRH.docx;

Exmo- Senhor Presidente
Dr. Carlos Casirniro,

Na sequ6ncia da V. aceitaggo do aluno Nuno Vieira, a qual desde j6 agradecemos, enviamos em anexo a Minuta de
Protocolo de Estdgio, para devida andlise e preenchimento.

Como poderd verificar, a minuta em causa encontra-se jd preenchida corn os nossos dados institucionais, sendo necessdrio
proceder ao seu preenchirnento com os dados da instituig5o de acolhirnento, dados do aluno e datas de inicio e t6rmino
do est6gio, definidas entre a entidade de acolhimento e o aluno Nuno Vieira (em CC neste e-mail!. Este preenchimento
dever6 ser efectuado nos campos indicados (e em aberto) para o efeito.

posteriormente, dever6 esta minuta ser devolvida a este Servigo, por e-mail, devidamente preenchida, para a emissSo
oficial do Protocolo de Estdgio e para que se proceda i assinatura do mesmo pelas tr6s partes enrrolvidas.
Caso pretenda incluir o V. Iogotipo no protocolo, dever6 enviar-nos o mesmo aquando da devolug5o, por e-mai[, da minuta

preenchida.
Mais se informa que damos conhecimento deste e-mail ao Professor Manuel Sousa Antunes, docente/orientador
academico, para que possa esclarecer qualquer d*vida do foro pedagSgico que possa surgir.

Muito agradecemos a vossa melhor atengSo para este assunto.
Grata pela atengSo disPensada.
Com os melhores cumPrimentos,
Ana Pires
Saidas Profissionais I Career Development

Area de CooperaEso e Desenvolvimento I Cooperation and Development Area
Teli I Phone: +351 21.3 600 406 |

@:

saidasp4figigjg@jqggp.utisboapl

www.iscsp.glisboa,pl

-

rsc5P
rNsrrruTo stjPErna 0E

crEncns socrAts

E

PolrncAs

UIIA

F,SCOh\
*HFIR'Ii,\ I\O
I{IJ N DO

:..-,.

,

tJr.i{ltRsiDAf{ D{ u580A

vAtonrzAl oS

PEssoAS

Please consider the envaronment before printlng this e-mail.

DeclaragSo:
destinatdrio(s).Se ndo d o
A informaEeo contida nesta mensagem, e os ficheiros anexos, 6 privilegiada e confidencial, destinando-se exclusivamente ao(s)
proibido reproduzir, guardar ou
que
estritamente
6
por
notiticado
engano,
fica
a
mesma
destinatario iou o respons6vel pela sua entrega ao destinatario) e recebeu
peio seu envio ou contacte-nos por
dislribuir toda ou qualquer parte desta mensagem e ficheiros anexos. Porfavor reencaminhe a mensagem para o responsdvel
telefone e elimrne a mensagem e fichetros anexos do seu computador. sem os reproduzir.
Disclaimer:

distribution or any other use of all or part of this message and the files attached is stictly prohibited. Please
telephone and delete thr's message and the files attached, without retaining a copy. - - -

notif

the sender by reply e-mail or contact us by

