Regulamento do Desafio #somosensinoprofissional
O presente Regulamento define as regras de funcionamento do desafio

#somosensinoprofissional, cuja organização pertence à Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP).

1. Tema do Desafio: #somosensinoprofissional
2. Objetivos do Desafio:

- Divulgar o ensino profissional junto dos jovens que se encontram a terminar o ensino
básico, dos encarregados de educação e da comunidade em geral;

- Dar a conhecer qualificações de nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações;

- Consciencializar para a associação entre perfis profissionais, currículos e referenciais
de cursos profissionalizantes integrados no Catálogo Nacional de Qualificações;
- Promover a atratividade do ensino profissional em Portugal.
3. Destinatários:

O desafio destina-se a todos os alunos de escolas públicas e privadas que se encontrem
a frequentar o último ano do ensino básico (9.º ano).

Os alunos terão de participar em contexto de turma, não sendo permitida a participação
individual.

4. Etapas do Concurso:
I – Desafio
O passatempo contempla dois passos sequenciais.
I.

a) Num primeiro momento são descritas quatro descrições de qualificações de

nível 4 ou seja, de dupla certificação de nível secundário, constantes do Catálogo Na-

cional de Qualificações (www.catalogo.anqep.gov.pt). Destas, os concorrentes terão de
identificar apenas uma.

Descrição das qualificações:

1 - Efetua a análise de sistemas, a gestão de base de dados, desenvolve aplicações e pro-

cede à instalação e manutenção de equipamentos e aplicações informáticas de escritório,
utilitários e de gestão, assegurando a otimização do seu funcionamento e respeitando as
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.
2 - Colabora na gestão e manutenção de instalações e de equipamentos desportivos e
participa na conceção, desenvolvimento e avaliação de programas, atividades e eventos
desportivos em diversos contextos organizacionais.
3 - Planeia, coordena e executa o serviço de restaurante e bar, respeitando as normas de
higiene e segurança, em estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em
unidades hoteleiras, com vista a garantir um serviço de qualidade e satisfação do cliente.
4 - Efetua a instalação, manutenção e reparação de equipamentos elétricos/eletrónicos,
eletromecânicos e de automação e comando, assegurando a otimização do seu funcionamento, respeitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos.
I.

b) Após a identificação, os concorrentes deverão selecionar apenas uma das qua-

tro qualificações. O segundo passo consiste em ilustrar a qualificação que tiverem sele-

cionado, através de uma fotografia, usando a criatividade da turma. Esta foto terá de ser
também publicada na rede social Instagram com a hashtag do desafio
#somosensinoprofissional.
II - Participação

Para participarem, os interessados terão de, até 10 de janeiro:

- enviar para o e-mail redessociais@anqep.gov.pt, a identificação dos elementos da

turma, escola, bem como a resposta com a qualificação selecionada e a foto do desafio
correspondente a essa mesma qualificação;

- publicar a foto no Instagram e colocar o nome da qualificação selecionada com a
hashtag do concurso (por exemplo, técnico de ação educativa.
#somosensinoprofissional).

III – Avaliação do desafio
A avaliação obedece a duas etapas:

1.ª etapa: O júri, constituído pela equipa que gere as redes sociais da ANQEP,

procederá, após validação das respostas corretas, à seleção das melhores fotos, tendo
em atenção os seguintes critérios:

• Criatividade e originalidade;

• Adequação à qualificação selecionada;
• Qualidade da foto.

Cada um dos critérios será avaliado por cada membro do júri, numa escala de zero (0) a
cinco (5) pontos.

Em caso de empate prevalecerá o trabalho que obtiver melhor pontuação no item “Criatividade e originalidade”.

2.ª etapa: Até ao final de janeiro, as fotos selecionadas pelo júri serão disponibilizados
pela ANQEP na sua página do Instagram, para votação pública.

Os vencedores serão apurados em função do maior número de “Likes” que vier a ser
obtido em cada foto, até ao dia 9 de fevereiro.
IV – Comunicação dos vencedores

Os autores dos trabalhos vencedores serão contactados, via e-mail ou telefone, pela
equipa gestora da página do Facebook da ANQEP até ao final do mês de fevereiro.
Se após três tentativas de contacto (e-mail e telefone) não tiver sido possível

estabelecer comunicação, o respetivo projeto será automaticamente desclassificado.
V – Exposição dos trabalhos vencedores:

Os trabalhos vencedores serão publicados nas páginas do Facebook e Instagram
da ANQEP (http://www.facebook.com/ANQEP).
5. Direitos de Autor:

Os concorrentes cedem à ANQEP os direitos de autor para utilização dos trabalhos

realizados, nomeadamente para publicação em livros, sites, redes sociais ou para outro

tipo de divulgação.
6. Prémios:

Os vencedores (1.º lugar) receberão, cada um, um diploma de vencedor. A turma que
vier a ganhar este desafio fica convidada a participar nas comemorações do Dia do

Ensino Profissional, que se realizará, em 2018, no Centro Desportivo Nacional do Jamor
(em Oeiras), podendo, por um dia, sentir o que é ser ensino profissional.
7. Informações adicionais:

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos até ao dia 9 de janeiro para o júri do
Concurso, através do e-mail redessociais@anqep.gov.pt
8. Casos Omissos:

Os casos omissos ao presente Regulamento serão resolvidos pela entidade organizadora
do Concurso.

BOA SORTE!

Vemo-nos no Dia do Ensino Profissional

