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[Formulário optimizado para Internet Explorer 8 ou superior]

Condições gerais de acesso ao programa
Este é o primeiro passo para aceder ao processo de recrutamento e seleção, constituído pelas seguintes etapas:
Etapa 1 – Pré-Seleção das candidaturas: ponderação de requisitos determinados previamente e numa dupla perspetiva:
Do candidato – formação académica, média final, fluência em português e domínio avançado de inglês (C1 ou C2 – escala
europass).
Das empresas – perfis previamente identificados e pedidos das entidades inscritas no programa.
Etapa 2 – Seleção e Recrutamento: aplicação duma bateria de testes para avaliação da motivação, capacidades técnicas e de
personalidade.
Etapa 3 – Entrevista de Certificação Final.
Todas as etapas acima mencionadas são eliminatórias;
A conclusão com sucesso de todas as fases de recrutamento e seleção não significa entrada automática no programa de estágios;
A efetiva admissão ao programa terá por base os pedidos de formação solicitados à AICEP, o que significa que os candidatos
selecionados só integram definitivamente o INOV Contacto se existir adequação do seu perfil às necessidades identificadas pelas
entidades;
Em nenhuma fase do processo de recrutamento e seleção o estagiário poderá escolher a entidade, país ou funções no âmbito do
estágio. Esta responsabilidade é exclusiva da AICEP e só será comunicada no final do Campus INOV Contacto, após a assinatura do
Acordo e Regulamento de Estágio do programa;
Todos os inscritos receberão resposta, via e-mail, sobre o resultado da sua candidatura.
Só é possível integrar o Programa INOV Contacto uma única vez.
Para ter acesso ao formulário de inscrição deverá ainda, ler e aceitar os requisitos obrigatórios constantes no presente site
www.inovcontacto.pt, nomeadamente:
Permanecer legalmente em território nacional continental (necessária a apresentação de atestado de residência, quando solicitado,
no decorrer do processo de candidatura);
Ter até trinta (30) anos de idade exclusivé, à data de candidatura ao programa;
Possuir qualificação superior, comprovada pelo diploma de licenciatura, ou diploma equivalente à data de candidatura ao
programa;
Ser fluente em português;
Possuir comprovativo de nível de conhecimento de língua inglesa. Este comprovativo deverá ser apresentado, quando solicitado,
no decorrer do processo de candidatura :
ü A disponibilização do certificado de conhecimento da língua inglesa, é obrigatória no ato da candidatura, se assinalar no
respetivo formulário a opção Tipo Diploma e neste caso, se for apresentado um certificado de língua inglesa reconhecido
internacionalmente, com o resultado C1 ou C2 (escala Europass), conforme os indicados em baixo, a candidatura ao
programa será majorada, em fase de pré-seleção.
Certificados de língua inglesa reconhecidos internacionalmente:
a) Cambridge Esol Examinations - Inglês para Negócios;
b) Bullats;
c) TOEFL;
d) ou IELTS.
üQualquer comprovativo de nível de conhecimento de língua inglesa só será aceite, caso não tenha sido obtido há mais de
quatro (4) anos, à data da candidatura. Se não for detentor de um certificado deste tipo, poderá obtê-lo numa Escola / Instituto
de Línguas, mediante a realização de um exame que afira o nível escrito e oral do idioma, obrigatoriamente em escala
EUROPASS, ou com a respectiva equivalência.
Conhecimentos aprofundados e preferencialmente comprovados através de Diploma, de outro(s) idioma(s) como por exemplo,
mandarim e/ou cantonês, francês, alemão, espanhol ou italiano;
Ter domínio de informática na óptica do utilizador;
Estar desempregado, ou à procura do 1º emprego à data do arranque do primeiro dia de Campus Inov Contacto.
Apresentar disponibilidade para viver no estrangeiro e capacidade para, com total autonomia, garantir o normal cumprimento das
obrigações decorrentes do Regulamento que rege o Programa;
Apresentar comprovada aptidão física e psíquica para o exercício de funções públicas ou privadas por um período de seis a nove
meses, quer em Portugal quer no estrangeiro, aferida através de declaração médica ou em sua substituição, declaração
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equivalente sob compromisso de honra.
Autorizar que todos os dados pessoais, fornecidos neste formulário, sejam utilizados pela AICEP no âmbito da operacionalização
do projeto INOV Contacto e respetiva rede de conhecimento, bem como, sejam disponibilizados a terceiros desde que a AICEP
afira do benefício para o próprio ou do interesse público (*).
Após submissão de candidatura deverá verificar se esta foi processada. Para o efeito, irá receber um e-mail sobre como e quando
deverá fazê-lo.

A AICEP E.P.E. não se responsabiliza por candidaturas que não foram alvo de verificação pelos candidatos e que não detenham
o respectivo comprovativo. A verificação deve ser realizada apenas uma única vez.

(*) Estes dados podem ser arquivados nas bases de dados da AICEP por tempo indeterminado, salvaguardando o direito de oposição do titular dos dados
previsto no Artº12ºda Lei nº67/98, de 26 de Outubro.

Todas as informações, declarações e documentos disponibilizados no decorrer do processo INOV Contacto, qualquer que seja
a fase (ato de candidatura, seleção e recrutamento, entrevista e aceitação do convite para integrar o estágio), devem
corresponder sempre à verdade, sob pena da candidatura ser considerada nula.

Li e aceito as condições acima descritas
Continuar  Cancelar

[D]
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