Concurso Europeu Future Time Traveller sobre Instrumentos Inovadores para a
Orientação de Carreira

Um consórcio internacional de 7 organizações que integram o projeto europeu Future Time
Traveller anuncia um concurso sobre instrumentos inovadores para a orientação de carreira.
O concurso visa melhorar, reconhecer e promover boas práticas sobre ferramentas inovadoras,
jogos interativos, cenários, métodos, plataformas e outros instrumentos gamificados digitais e
não-digitais para a orientação, a informação e o aconselhamento de carreira.
O concurso insere-se no projeto Future Time Traveller (Viajante no Tempo Futuro), que envolve
7 organizações na Europa: Business Foundation for Education – Bulgária (coordenator), CTI –
Grécia, EBCC – Portugal, CIAPE – Itália, University of Lodz – Polónia, Innovation in Learning
Institute – Alemanha, e Aspire-Igen – Reino Unido.

Quem pode concorrer?
O concurso destina-se a profissionais que trabalham em aconselhamento de carreira nas áreas da
educação e formação, por exemplo:
•
•

•

profissionais de orientação profissional;
técnicos de aconselhamento/psicólogos escolares, mediadores ou outros profissionais
relacionados com o setor do emprego, que lidam com questões de orientação vocacional para
alunos, estudantes e jovens adultos;
formadores, coaches e educadores informais.

Os profissionais podem concorrer individualmente ou em equipas:
•

Concorrentes individuais;

•
•

Equipas profissionais compostas por mais do que um participante;
Equipas mistas compostas por profissionais e representantes dos grupos-alvo (alunos, jovens,
adultos, entre outros).

O concurso está aberto a participantes de todos os países europeus.
Um concorrente/uma equipa pode participar no concurso com mais do que uma candidatura
(jogo ou instrumento).

Prazo
O prazo para a apresentação de candidaturas é: 31 de dezembro de 2019.

Candidatura
A candidatura realiza-se apenas via email através da utilização um formulário, que inclui a
seguinte informação:
•
•

•

•

Uma breve apresentação do concorrente;
Uma apresentação do instrumento/jogo inovador, do seu objetivo, do grupo-alvo, da
abordagem, da aplicação e dos resultados alcançados (os quais serão utilizados para a
apresentação pública);
Evidências que comprovem a qualidade da candidatura – documentos ou links para os
produtos desenvolvidos; fotografias e vídeos da sua candidatura; opcional – feedback,
comentários de utilizadores, os quais podem servir como uma evidência da qualidade dos
produtos desenvolvidos;
A Declaração de Consentimento dos participantes (em ficheiro anexo).

As candidaturas da Bulgária, da Alemanha, da Grécia, de Itália, da Polónia, de Portugal e do
Reino Unido devem ser apresentadas na língua oficial dos respetivos países.
As candidaturas de outros países europeus devem ser submetidas em Inglês.

Avaliação
As candidaturas serão avaliadas por um júri composto por três membros, o qual inclui
representantes dos parceiros do projeto e das organizações nas áreas da orientação de carreira, da
educação, do mercado de trabalho e da comunicação social.
Critérios de avaliação:
•
•

inovação (40 pontos) – Apresentação de instrumentos inovadores, que não existem hoje em dia
para uma região ou um grupo-alvo específico.
impacto (30 pontos) – O instrumento/jogo responde às necessidades do grupo-alvo e tem um
impacto/efeito comprovado;

•

potencial de multiplicação (30 pontos) – Os resultados, métodos/abordagens podem ser
sustentados e aplicados por outros orientadores de carreira.

Os resultados serão anunciados em fevereiro de 2020.

Prémios
Serão anunciados três prémios nacionais em cada país parceiro (Bulgária, Grécia, Alemanha,
Itália, Polónia, Portugal e Reino Unido). Para além destes prémios nacionais, serão anunciados
três prémios internacionais para participantes de outros países europeus que não integram o
consórcio.
•

•

•
•

Todos os participantes no concurso que tiverem mais de 80 pontos irão receber um certificado,
e os seus instrumentos serão apresentados no site e na página de Facebook do projeto Future
Time Traveller.
Os participantes e as equipas que tiverem submetido as três melhores práticas em cada país
serão convidados a demonstrar os seus instrumentos durante o último evento nacional no final
de 2020.
Os instrumentos e os jogos premiados dos países parceiros e da Europa serão incluídos num ebook e serão promovidos através da rede Euroguidance na Europa.
O vencedor de cada país e o vencedor do concurso internacional (de outros países europeus
não-parceiros) serão premiados com a participação numa visita de estudo, a qual será
organizada pelo Aspire-Igen, que é o centro Euroguidance do Reino Unido.

Regras do Concurso
Um participante/uma equipa pode enviar mais do que uma boa prática, mas só pode ganhar um
prémio no concurso.
Os participantes disponibilizam voluntariamente o direito de uso dos produtos intelectuais
submetidos no concurso, sujeito às disposições da Lei de Direitos Autorais e Direitos Conexos.
Os participantes assumem a responsabilidade de garantir que os dados e os produtos intelectuais
fornecidos não violam a Lei de Direitos Autorais e Direitos Conexos.
Os organizadores do concurso têm o direito de excluir participantes que violem as regras do
concurso.
Os organizadores reservam-se no direito de modificar ou alterar os prémios do concurso e/ou
modificar as suas normas e os seus regulamentos conforme e quando for necessário, sem aviso
prévio.
Os participantes são elegíveis para receber os Prémios apenas no caso de terem submetido o
formulário e a declaração, na qual concordam com as Regras do Concurso e com a Declaração
de Privacidade.

Os participantes autorizam os organizadores do concurso a promoverem os produtos intelectuais
desenvolvidos para o mesmo concurso através dos canais de comunicação do projeto Future
Time Traveller – o site http://future-time-traveller.eu, a página de Facebook
https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller, newsletters, entre outros.

Declaração de Privacidade (Privacy Statement)
Ao participarem no Concurso, os participantes atestam que leram e aceitaram esta declaração de
privacidade, os termos e as condições aqui constantes. Os participantes aceitam que os dados
pessoais, incluindo o nome, a morada para correspondência, o número de telefone e o endereço
de email ("Dados Pessoais") podem ser:
•
•

•
•

•
•

•
•

•

recolhidos, tratados, guardados e utilizados com a finalidade de realizar e administrar o
Concurso ou os prémios.
utilizados para verificar a identidade dos participantes, o endereço postal e o número de
telefone no caso de o Participante ser elegível para os Prémios aplicáveis, assim como para tais
prémios do concurso lhe serem entregues.
utilizados para cumprir os termos adicionais do Concurso ou para contactar o Participante em
resposta a uma questão colocada por tal Participante.
compartilhados pelos organizadores ou por qualquer entidade autorizada a cumprir a lei ou que
aja na convicção de que tal ação é necessária para estar em conformidade com as exigências da
lei ou para estar de acordo com os requisitos legais do Patrocinador, assim como para proteger
e defender os direitos e a propriedade do Patrocinador.
As ideias e os nomes dos vencedores serão publicados online.
Os dados pessoais permanecerão na base de dados do projeto até que os resultados do
Concurso tenham sido publicados e devidamente explorados. Os dados pessoais serão
eliminados, no máximo, um ano após ter sido concluída a última ação relacionada com o
Concurso.
Os dados pessoais recolhidos e toda a informação relacionada com a avaliação será apagada, no
máximo, seis meses após o fim do contrato.
Os participantes têm o direito de retirar o consentimento para a comunicação eletrónica e para
a entrega de documentos e a atualização de informação de contacto a qualquer momento. Para
exercer tais direitos, os Participantes podem enviar um pedido para: contact@europeanbcc.eu.
Os participantes que solicitem que os seus detalhes sejam eliminados ou retirem consentimento
durante a realização do Concurso aceitam que tal decisão irá cessar automaticamente a sua
participação no Concurso, isto porque não podem ser incluídos na lista de participantes sem que
os seus detalhes sejam guardados.

Para mais informações, por favor contacte Helda Parreira da European Board for Certified
Counselors (EBCC) Associação através do email: contact@europeanbcc.eu.

