EMBAIXADORES FAJÚNIOR
CONCURSO PARA ALUNOS REPRESENTANTES
REGULAMENTO
1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO
O concurso para alunos representantes EMBAIXADORES FAJÚNIOR, promovido pelo Gabinete FAJúnior da Faculdade
de Arquitetura da Universidade de Lisboa, destina-se à comunidade de alunos da Faculdade de Arquitetura e tem como
principal objetivo angariar (até ao máximo de 10) alunos que possam apoiar o Gabinete FAJúnior nas diversas ações de
representação e divulgação, para os períodos letivos 2018/2019 e 2019/2020.
2. DESTINATÁRIOS
As candidaturas destinam-se a alunos que cumpram os seguintes requisitos:
- Frequentem atualmente (2018/2019) um dos cursos ministrados na Faculdade de Arquitetura;
- Tenham frequentado na integra e concluído umas das licenciaturas oferecidas pela Faculdade de Arquitetura;
3. ELEMENTOS DE CANDIDATURA
As propostas deverão ser submetidas pelo site: fajunior.fa.ulisboa.pt e constam de:
A) Preenchimento de formulário
B) Carta de motivação
C) Síntese curricular (máximo 2 páginas A4)
4. PRAZOS
Receção de candidaturas – até dia 7 de outubro de 2018 (até às 24h00, GMT Lisboa).
Divulgação da lista de pré-selecionados – dia 9 de outubro de 2018 (no site: fajunior.fa.ulisboa.pt).
Entrevista aos pré-selecionados (se o júri assim considerar) – dia 10 de outubro de 2018 (Gabinete 4.1.14 às 14.00)
Divulgação dos resultados finais – dia 12 de outubro de 2018 (no site: fajunior.fa.ulisboa.pt).
5. EXCLUSÕES
São considerados motivos de exclusão as candidaturas que não cumpram as condições de participação previstas no
presente regulamento.
6. JÚRI
O júri do concurso será constituído por docentes do Gabinete FAJúnior: professora Margarida Louro, professor Miguel
Baptista-Bastos e professor Francisco Oliveira
7. ACEITAÇÃO DOS RESULTADOS
Mediante a lista de resultados finais (dia 12/10/2018) os alunos deverão enviar a sua aceitação por mail ao Gabinete
FAJúnior fajunior@fa.ulisboa.pt até ao dia 15 de outubro de 2018, data a partir da qual serão considerados Embaixadores
FAJúnior até ao final do ano letivo 2019/2020.
8. ESCLARECIMENTOS
Quaisquer pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos ao Gabinete FAJúnior e enviados para o e-mail:
fajunior@fa.ulisboa.pt
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