BOLSA DE MONITORES/GUIAS - 2021/2022

*Adenda à informação anterior:
Este aviso corresponde a uma consulta prévia. A resposta ao pedido não
constitui garantia de contratação, sendo que a o processo de formalização
contratual eventualmente a realizar será de acordo com as regras de
contratação pública.

ENQUADRAMENTO
O Turismo da Universidade de Coimbra (UC) tem como propósito
dinamizar as visitas turísticas aos espaços da UC, classificados como
Património Mundial pela UNESCO em 2013, contribuindo para a promoção e
valorização do seu património ao nível regional, nacional e internacional.
Após os momentos restritivos da pandemia, em 2021, assistimos ao
aumento do número de visitantes que procuram a Universidade, sendo
evidente a limitação de recursos humanos necessários para assegurar a
solicitação de visitas guiadas e, pior será, se gradualmente regressarmos
aos valores pré-pandemia. Desta forma, é necessário criar uma estrutura
que possibilite o incremento e dinamização das visitas guiadas aos
diferentes espaços – Paço das Escolas, Museu da Ciência, Jardim Botânico.
Para além disso, é importante ter em atenção a necessidade de haver guias
especializados nas diferentes temáticas e idiomas, capacitados para acolher
diferentes públicos.
Neste sentido, o Turismo da UC propõe-se criar uma Bolsa de
Monitores/Guias para assegurar um maior número de visitas guiadas
(particulares,

escolares,

congressos

e

outras

de

âmbito

diverso),

adaptando-se em função das épocas do ano. Esta modalidade permitirá
uma maior flexibilidade e melhor gestão dos guias necessários para cada
período, solicitando os serviços destes sempre que for pertinente e tendo
em conta a especialidade da temática.
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Pretende-se, em certa medida, envolver a comunidade académica
nesta iniciativa.
PRAZO DE CANDIDATURA
De 22/09/2021 a 28/09/2021.
DESTINATÁRIOS
Estudantes da UC ou outros interessados/as por prestação de serviços.

PERFIL DOS CANDIDATOS
Perfil A - Monitor/guia Paço das Escolas (6 vagas):
• Ser detentor de licenciatura, preferencialmente, em História, História
da Arte, Línguas Modernas ou Turismo;
• Fluente

em

português

e

numa

ou

mais

línguas

estrangeiras,

preferencialmente, inglês, francês e/ou espanhol.
Perfil B - Monitor/guia Museu da Ciência/Jardim Botânico (6 vagas):
• Ser detentor de licenciatura na área das Ciências, preferencialmente,
em Biologia, Física ou Química;
• Fluente

em

português

e

numa

ou

mais

línguas

estrangeiras,

preferencialmente, inglês, francês e/ou espanhol.
REQUISITOS
• Licenciatura, preferencialmente, nas áreas indicadas em cada perfil de
monitor/guia;
• Fluente em português e numa língua estrangeira, preferencialmente, as
indicadas em cada perfil de monitor/guia.
FUNÇÕES
• Os monitores/guias são requisitados para a realização de visitas guiadas
particulares, escolares, congressos e outras de âmbito diverso;
• As visitas realizar-se-ão, em regra, durante o período de funcionamento do
circuito turístico. Excecionalmente, poderá ser solicitada a prestação de
serviço noutro horário;
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• A realização das visitas guiadas pressupõe a receção do grupo no ponto de
encontro,

acompanhamento

explicativo

e

encerramento

em

local

estipulado.
LOCAL DE TRABALHO
Perfil A - Paço das Escolas e outros espaços a serem eventualmente
abertos no futuro, cuja gestão de visitas esteja sob responsabilidade do
TUC.
Perfil B - Museu da Ciência (Galerias de História Natural, Gabinete de
Física, Galerias de Mineralogia e Geologia, Laboratório Chimico);
- Jardim Botânico.
- Outros espaços a serem eventualmente abertos no futuro, cuja
gestão de visitas esteja sob responsabilidade do TUC.
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
Contratação direta de prestação de serviços, de acordo com os requisitos
que lhe são inerentes.
DURAÇÃO DO CONTRATO
O protocolo de colaboração entre o sujeito e o Turismo da UC estará em
vigor até que as horas/valores contratualizados sejam esgotados, podendo
ser prolongado por igual número de horas/valores.
REMUNERAÇÃO
A

cada

visita

guiada

realizada

corresponde

o

valor

de

20€,

independentemente da duração da mesma.
CANDIDATURAS
• As candidaturas deverão ser entregues, por correio eletrónico, para o
endereço

recrutamento.turismo@uc.pt,

mencionando

no

assunto

“Candidatura Bolsa de Monitores” e o perfil a que se candidata;
• Sob pena de exclusão, deve ser anexada a seguinte documentação:
o

Curriculum Vitae detalhado;

o

Carta de motivação;
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o

Comprovativo

de

habilitações

literárias

com

menção

da

classificação final.
SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
Avaliação Curricular (AC) – 40%.
Entrevista (ENT) – 60%.

Turismo Universidade de Coimbra
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