
 

 

RECRUTAMENTO DE ESTUDANTES-AVALIADORES - CALL 2021 

 

Tendo em vista a seleção de estudantes para integrar as Comissões de Avaliação Externa 
(CAE), que vão proceder à avaliação dos ciclos de estudos em funcionamento, submetidos 
para acreditação em dezembro de 2021, e que vão ser avaliados no decurso do ano de 
2022, a A3ES abre, até ao dia 15 de novembro de 2021, um processo de inscrição online 
para recolha de manifestações de interesse por parte de estudantes interessados em 
integrar uma bolsa de estudantes-avaliadores. 

 

Poderão candidatar-se estudantes que cumpram as seguintes condições: 

• Sejam estudantes do ensino superior no corrente ano letivo (2021/22) ou, não o 

sendo, tenham terminado um curso de ensino superior em 2019/20 ou 2020/21; 

• Tenham frequentado, com aproveitamento, pelo menos um ano curricular; 

• Não sejam simultaneamente docentes ou funcionários, ou detenham qualquer 

outro vínculo contratual com uma instituição de ensino superior.  

Os candidatos que cumpram as condições requeridas serão convidados a frequentar uma 

ação de formação de um dia, a ter lugar em fevereiro de 2022, em data e hora a anunciar 

oportunamente. 

A participação na sessão de formação e a discussão/realização de um estudo de 

caso/exercício prático, obedecendo a termos de referência que serão indicados durante a 

sessão de formação, é condição necessária para integração na bolsa de avaliadores. 

Está programada uma convocatória posterior, com o respetivo processo de manifestação 

de interesse, para maio de 2022, para os estudantes-avaliadores, já formados e inscritos 

em bolsa, que mantenham interesse em continuar a colaborar com a A3ES. 

Os interessados deverão efetuar a sua inscrição online, através do formulário disponível 

no endereço:  

 

https://forms.gle/XsXM2kddmAFaj1p38 

 

A entrega das candidaturas termina às 24h00 do próximo dia 15 de novembro de 2021.  

 

Para qualquer dúvida, p.f. contactar estudantes@a3es.pt . 

 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FXsXM2kddmAFaj1p38&data=04%7C01%7Cpaula.fonseca%40a3es.pt%7Cee5004d781e44275ec1e08d98a750526%7Cec9891e105334da98ac4f19e4e44b9ee%7C0%7C0%7C637693057467400078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wp8lpJ%2FPc3H1KyYlpjPVl3HKbMK9BINbGD7sTEyuYwg%3D&reserved=0
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A participação na sessão de formação, bem como a discussão/realização de um estudo 
de caso/exercício prático com sucesso e aprovação, são condição necessária para 
integração na bolsa de avaliadores. 

 

Agradece-se a colaboração das instituições de ensino superior e das associações de 
estudantes para, através dos seus mecanismos internos de difusão de informação, fazer 
chegar esta mensagem aos respetivos corpos discentes. 

 

 

 

 


