CONCURSO “Luzes, Câmara, Ação...”
Regulamento
2016
O concurso “Luzes, Câmara, Ação...” promovido pelo GAEE – Gabinete de
Apoio ao Estudante e Empregabilidade da U.Porto, convida os estudantes a
candidatarem-se à produção do seu CV Vídeo, em conjunto com o CV tradicional, que reforçará a
avaliação pelo empregador.
Desta forma, o GAEE em parceria com a TVU., com o Grupo EGOR, com a Oriflame, e com António
Reis - Ator e Músico, apoiará um grupo de 6 estudantes na produção de um Curriculum Vitae em
Vídeo.
Para se candidatarem só têm de fazer um vídeo entre 30 a 90 segundos sobre o tema da
“Empregabilidade” e enviar até 11/11/2016.
1 - TEMA DO CONCURSO “Depois da Universidade quero ...”
Serão aceites a concurso vídeos que abordem o tema da empregabilidade, incentivando os
estudantes à adoção de comportamentos que contribuam para a inserção profissional.
2 - DESTINATÁRIOS
Estudantes da U.Porto (só podem candidatar-se estudantes a título individual, do 2º ano (1º e 2º
ciclos) e do 4º ano dos mestrados integrados).
3 – COMO CONCORRER
As candidaturas devem ser submetidas através do respetivo formulário de candidatura. Os
candidatos devem aceder ao site da TVU e escolher a opção Tutoriais onde poderão encontrar
informação de como proceder ao registo de um utilizador e fazer o upload do vídeo seguindo as
indicações aí constantes.
Cada estudante pode apresentar um único vídeo a concurso.
Os candidatos selecionados terão que frequentar o workshop "Técnicas de Comunicação e
Expressão" de um dia, com o objetivo de obterem algumas ferramentas úteis para a sua participação
no Programa.
*Campos obrigatórios - Título do vídeo: “LCA-nome do participante”
3.1 - Candidatos
Cada estudante pode apresentar um único vídeo a concurso.
3.2 – Participação no concurso
O candidato deve aceder ao site da iniciativa (www.up.pt/cv-video) e efetuar os seguintes passos




Preencher o formulário de candidatura disponível com as seguintes informações: nome,
apelido, idade, género, ciclo de estudos a frequentar, faculdade, curso, telemóvel, e-mail,
nome do vídeo e link para o mesmo.
Os vídeos que cumprirem as condições de elegibilidade serão colocados a votação na página
do concurso.
A realização da inscrição no concurso “Luzes, Câmara, Ação...” implica o conhecimento e
aceitação integral dos termos e condições aplicáveis ao presente concurso. Neste

pressuposto, na sequência da inscrição, o estudante (candidato) compromete-se a concluir
a participação, submetendo o(s) vídeo(s) a concurso, de acordo com as regras e prazos
definidos no presente regulamento.
4 - PRAZOS DO CONCURSO
Submissão do vídeo a concurso: até 11 de novembro de 2016
Inscrição e preenchimento do formulário da candidatura: até 11 de novembro de 2016
Verificação de elegibilidade dos candidatos: de 14 a 25 de novembro de 2016
Votação online: de 28 novembro a 09 de dezembro de 2016
Divulgação dos vencedores: 16 de dezembro de 2016
Reunião com candidatos selecionados: 5 de janeiro de 2017
5 - JÚRI DO CONCURSO
A seleção dos “Luzes, Câmara, Ação...” será feita por um júri constituído por um representante da
TVU., do Grupo EGOR e António Reis sendo o mesmo presidido pelo GAEE, premiando os vídeos que
com a sua qualidade e originalidade, mais contribuam para a sensibilização da empregabilidade ou
que revelem maior potencial para atingir esses efeitos. As decisões do júri são definitivas e não
podem ser alvo de recurso.
NOTA: O júri reserva-se ao direito de não selecionar candidatos, caso a qualidade dos vídeos
submetidos a concurso não seja considerada satisfatória ou não sirva os objetivos da iniciativa.
6 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção dos vídeos será realizada em duas fases.
1ª Fase
Votação online que selecionará os 10 vídeos pela contagem de “gostos disto”. Em caso de empate,
será escolhido o candidato que obteve a maior votação dentro do prazo estipulado e mais cedo.
2 ª Fase
Decisão do Júri tendo em conta os seguintes critérios:


Criatividade e originalidade



Articulação com os objetivos do concurso



Relevância e importância dos conteúdos



Numero de “gostos disto” atribuídos

7 – DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES
Os vencedores do CONCURSO “Luzes, Câmara, Ação...” serão divulgados no site da iniciativa em
GAEE de 16 dezembro de 2016. Todos os participantes do concurso serão informados via e-mail.
8 - PRÉMIOS
Os prémios do CONCURSO “Luzes, Câmara, Ação...” consistem na produção do CV Vídeo de cada
candidato selecionado. Haverá 6 vídeos vencedores.

Os vencedores receberão uma pen com o CV Vídeo produzido e um Certificado de Participação no
CONCURSO “Luzes, Câmara, Ação...”.
9 - DIREITOS SOBRE OS VÍDEOS A CONCURSO
- Considera-se que, no ato de inscrição, os participantes aceitam todas as condições expressas no
regulamento do concurso.
- Todos os Conteúdos, vídeos ou imagens inseridas no site da iniciativa pelos participantes são da
inteira responsabilidade dos mesmos, excluindo-se de qualquer responsabilidade da entidade
promotora da iniciativa.
- Considera-se que, no ato da inscrição, todos os participantes concedem os direitos de divulgação
dos trabalhos apresentados à entidade promotora deste concurso, renunciando a qualquer
compensação financeira resultante da utilização/divulgação do trabalho, por parte desta.
- Os concorrentes mantêm o direito de serem considerados os autores dos vídeos apresentados a
concurso.
- Sempre, que os vídeos se tornem públicos por parte da entidade promotora, os concorrentes serão
identificados como autores do respetivo vídeo.
10 - DISPOSIÇÕES FINAIS
- A participação no CONCURSO “Luzes, Câmara, Ação...” implica a concordância com os termos do
presente regulamento.
- O GAEE reserva o direito de divulgar qualquer um dos vídeos submetidos a concurso,
salvaguardando a identificação dos autores.
- O GAEE reserva o direito de alterar as condições do regulamento tornando-se aquelas efetivas
após a sua divulgação em www.up.pt/cv-video. Estas medidas serão sempre de caráter excecional e
serão alvo de aviso prévio a todos os participantes registados no concurso via e-mail.
11 – INFORMAÇÕES E CONTACTOS
Quaisquer dúvidas respeitantes ao CONCURSO “Luzes, Câmara, Ação...” podem ser esclarecidas junto
do GAEE, através dos seguintes contactos:
Telefone: 220 408 093
E-mail: empregabilidade@reit.up.pt.
Para qualquer dúvida sobre o processo de upload de video e votação online:
TVU. Universidade do Porto:
Telefone 220 408 434
Email: info@tv.up.pt

