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Regulamento

Perfil dos(as) Candidatos(as)
_  Diretores, Gestores ou Coordenadores de Organizações da Sociedade  
    Civil (áreas departamentais ou posições de topo), com percurso 
    relevante em Gestão e Liderança Institucional;
_  Os candidatos (as) deverão fazer parte integrante (ativa e 
    comprovada) de uma ONGD portuguesa;
_  Serão destinadas 16 vagas para Gestores de ONGD e dois membros 
    de Plataformas de ONG convidadas.

Processo de Candidatura
_  Os(as) candidatos(as) interessados(as) deverão preencher o 
    formulário on-line: goo.gl/JkYmj9;
_  Após o preenchimento do formulário on-line, envio dos seguintes 
    elementos para o email luciana.almeida@plataformaongd.pt:

_  CV (máximo 2 páginas, com foto de rosto);
_  Carta de motivação, onde explicitam as motivações e a 
    adequação à formação.

_  As candidaturas decorrerão até ao dia 16 de junho, pelas 24:00h, 
    inclusive;
_  Todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório 
    e a inexistência dos elementos solicitados até à data referida poderá 
    conduzir à exclusão dos candidatos(as);
_  Para esclarecimento de dúvidas contactar Luciana Almeida 
    luciana.almeida@plataformaongd.pt.

Taxa de Participação
_  Para Organizações Associadas da Plataforma Portuguesa das ONGD 
    (100 euros de caução*);
_  Para outras Organizações da Sociedade Civil (250 euros*);
_  Outros (se existirem lugares disponíveis, 350 euros*).

*Este valor inclui refeições.

Critérios de Seleção
_  A seleção dependerá do número de candidaturas recebidas face ao 
    número de vagas disponíveis e à pertinência e adequação dos perfis 
    dos candidatos.
_  O processo de seleção é efetuado de acordo com os seguintes critérios:

_  Apresentação de todos os elementos solicitados (formulário  
    devidamente preenchido, CV e carta de apresentação);
_  Coerência da candidatura com os objetivos de capacitação 
    individual e organizacional do proponente;
_  Pertinência das necessidades institucionais de capacitação 
    demonstradas;
_  Grau de motivação para a participação;

_  Será dada prioridade na seleção às organizações associadas da 
    Plataforma Portuguesa das ONGD. A seleção será feita pelas  
    entidades promotoras com base nos elementos disponibilizados 
    e informações prestadas no âmbito deste concurso;
_  A comunicação dos resultados será feita através de email; 
_  As entidades promotoras estarão disponíveis para informações 
    sobre os resultados do processo de seleção, mas não haverá recurso 
    da  decisão.

Pagamento da Inscrição
_  O pagamento deverá ser realizado assim que o(a) candidato(a) 
    receber o email de confirmação da sua seleção. 
_  O pagamento deverá ser feito por transferência bancária através do 
    IBAN: PT50 0035 0001 0002 2630 431 88.
_  Na descrição da transferência deverão referenciar o nome do(a) 
    participante e enviar o comprovativo de pagamento para o contacto 
    de email: luciana.almeida@plataformaongd.pt.
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