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1
O Concurso de CV´s

2
Objetivos

3
Público-Alvo

4
Modalidades a
Concurso

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS

O Concurso de CV’s, que vai ter lugar no Campus Universitário ISMAI/IPMAIA,
e que se integrará no âmbito da Open Week das Instituições referenciadas,
constitui uma iniciativa do Departamento de Ciências Empresariais do Instituto
Universitário da Maia, dirigida aos Alunos das duas Entidades, ISMAI e IPMAIA,
para sublinhar a importância da estruturação e apresentação curricular.

O Concurso tem por objetivo estimular a participação dos Estudantes, do ISMAI e
do IPMAIA, à apresentação adequada e criativa dos seus currículos.
Com este Concurso, espera-se promover a sensibilização para a importância do
tema e o aparecimento de algumas ideias criativas a incorporar.

O Concurso de CV´s, dirige-se a todos os Estudantes matriculados no ISMAI e no
IPMAIA, independentemente do grau ou nível de ensino frequentado.

Serão criadas duas modalidades integradas no Concurso, com apreciações e
classificações autónomas:
1 – Apresentação Curriculum Vitae em formato tradicional
2 – Apresentação de Video CV
Todos os Estudantes referidos no ponto 3 poderão concorrer a ambas as
modalidades, podendo ocorrer a acumulação dos prémios.

5
Apresentação de
Candidaturas

A apresentação de Candidaturas a Concurso, efetua-se pelo preenchimento
do formulário criado para o efeito, através do carregamento de ficheiros em
formato .pdf (concurso de CV’s em formato tradicional) e/ou pelo envio do link
de postagem do vídeoCV no Youtube (concurso de vídeo CV), com a modalidade
devidamente identificada, e comprovando a identificação e respetivo número de
Estudante no site: http://maieutica.pt/concursocv.
Só serão aceites as candidaturas que contenham a correta e integral identificação
do Estudante, incluindo o número do mesmo e a modalidade a que se candidata.
O prazo para apresentação de Candidaturas às duas modalidades ocorrerá entre
20 de fevereiro de 2017, e até 19 de março de 2017, inclusive.
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do e-mail com o endereço
concursocv@maieutica.pt.

Ao apresentarem as suas Candidaturas, os Estudantes concedem autorização
à Entidade Organizadora para a utilização exclusiva dos currículos que venham
a ser entregues, nomeadamente, para divulgar, publicar e editar, no todo ou em
parte, desde que seja referenciada de forma visível a respetiva autoria.
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6
Avaliação das
Candidaturas

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS

A avaliação das Candidaturas em ambas as modalidades a Concurso será
ponderada por um Júri constituído por três Professores Especialistas na
apreciação e avaliação curricular em Contexto Académico e Profissional.
Serão avaliadas as candidaturas pelo Júri de acordo com os seguintes parâmetros,
em cada uma das modalidades:
Parâmetros de avaliação

CV tradicional

Video CV

Inclusão das várias rubricas
curriculares base

20

Rigor e coerência na formatação

20

5

Qualidade, clareza e ausência de
erros de escrita ou oralidade

20

20

Bios story telling
cronologicamente sistematizada

10

30

Criatividade

30

35

100

100

Total: 100

10

A Avaliação será efetuada pelo Júri entre 20 e 27 de março de 2017.

7
Anúncio dos
vencedores

8
Atribuição de prémios

A divulgação dos Vencedores de cada modalidade a Concurso será realizada
na manhã do dia 29 de março de 2017, integrada no Evento Maia Business
Networking, que prevê a prestigiosa presença de vários Empresários de Sucesso.

A Candidatura mais pontuada pelo Júri em cada modalidade receberá um Prémio
de 150,00€.
A Entidade Organizadora invoca o direito de não atribuição de Prémio caso não
exista o numero mínimo de 6 Candidaturas na modalidade em causa, ou por falta
de mérito absoluto das mesmas.
A entrega de cada prémio é materializada na pessoa do candidato vencedor,
imediatamente após o seu anúncio.

9
Desclassificação

10
Disposições finais

À Entidade Organizadora reserva-se o direito de rejeitar qualquer Candidatura
com dados forjados ou fraudulentos, plágios, ou ainda perante atitude antiética
cometida pelos candidatos, desclassificando-os.
A Organização do Concurso reserva-se ainda o direito de, em qualquer altura,
introduzir alterações e aditamentos ao presente Regulamento, sem obrigação de
prévia comunicação individualizada.
A Candidatura ao Concurso de CV´s implica o conhecimento e aceitação, integral
e sem reservas, dos termos e condições previstos no presente Regulamento.

11
Omissões e
Resolução de
problemas

Todos os casos omissos ao presente Regulamento, bem como respetivas
alterações, serão decididos pela Entidade Organizadora, sem direito a recurso.

A Presidência do Júri do Concurso
Alberto Peixoto Pinto • Pedro Afonso Gaspar • Pedro Teques
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