
 

Candidatura para embaixadores da Académica Start UC 

Regulamento do Concurso 

 

Artigo 1º - Entidade Organizadora 
 

O presente concurso é uma iniciativa do Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências da 

Educação e Serviço Social da Associação Académica de Coimbra, daqui em diante 

identificado como NEPCESS/AAC. 

 

Artigo 2º - Objetivos 
 

O presente Regulamento tem como objetivo a explicitação do funcionamento do 

concurso, bem como dos critérios para a seleção do Embaixador da Académica Start UC 

do NEPCESS/AAC para o ano letivo 2021/2022. 

 

Artigo 3º - Enquadramento 
 

A “Académica Start UC – Rede de Embaixadores para o Empreendedorismo” surge de 

uma parceria da Universidade de Coimbra com a Associação Académica de Coimbra e 

no presente ano letivo decorrerá a 6ª edição deste projeto. Este consiste numa rede de 

estudantes do ensino universitário, cada um representando um núcleo de estudantes da 

Associação Académica de Coimbra. 

Os principais objetivos são: 

• A sensibilização, educação e formação dos estudantes da UC para a inovação e 

empreendedorismo  

• A criação de uma rede de estudantes embaixadores para a inovação e 

empreendedorismo; 

• O envolvimento de parceiros complementares no projeto; 

• Promoção de atitudes, valores e comportamentos mais empreendedores e abertos. 

Os embaixadores são, então, responsáveis por organizar e divulgar eventos e iniciativas, 

de forma a promover o empreendedorismo e a inovação, em estreita colaboração com os 

respetivos Núcleos e com o apoio da UC, da AAC e respetivos parceiros. 



Mais informações estão disponíveis no site e nas redes sociais: 

• http://www.academicastartuc.com/ ;  

• https://www.facebook.com/academicastartuc ;  

• https://www.instagram.com/academicastartuc/. 

 

Artigo 4º - Destinatários 
 

Este concurso destina-se a todos os estudantes de Licenciatura e Mestrado, matriculados 

nos cursos de Ciências da Educação, Psicologia e Serviço Social da FPCE-UC, no ano 

letivo 2021/2022, que demonstrem interesse em ser embaixadores da Académica Start 

UC durante o presente ano letivo. 

 

Artigo 5º - Participação 
 

Os participantes deverão aceder ao link disponibilizado 

(https://forms.gle/6JvzWZX8zBGyL9bb7) e preencher o formulário de candidatura, 

anexando o respetivo CV e carta de motivação. 

 

Artigo 6º - Cronograma 
 

O Concurso apresenta o seguinte calendário: 

1. Primeira Fase: Divulgação do Concurso e Receção das Candidaturas – Entre 13 e 

20 de outubro de 2021; 

2. Segunda Fase: Seleção dos três melhores candidatos - 21 de outubro de 2021; 

3. Terceira Fase: Entrevista aos finalistas – 22 de outubro de 2021, consoante a 

disponibilidade dos envolvidos; 

4. Quarta Fase: Divulgação do resultado -  23 de outubro de 2021 

As datas apresentadas poderão sofrer ligeiras alterações, que serão devidamente 

divulgadas aos candidatos. 

 

Artigo 7º - Avaliação e Seleção dos candidatos 

 

A avaliação dos candidatos ocorre em dois momentos distintos: 

a) Primeiro momento: avaliação de todas as candidaturas recebidas através do 

formulário online, sendo selecionados três finalistas. Neste momento a seleção 

https://www.facebook.com/academicastartuc


dos candidatos será baseada na experiência e motivação do candidato transmitidas 

através da candidatura; 

b) Segundo momento: avaliação dos três finalistas através de uma entrevista via 

ZOOM, sendo posteriormente selecionado o vencedor, e futuro embaixador. 

Nesta fase os candidatos serão avaliados de acordo com as seguintes 

características: 

• Capacidade de expressão oral; 

• Capacidade de adaptação a situações imprevistas; 

• Motivação para a inovação e empreendedorismo; 

• Capacidade de liderança. 

 

Artigo 8º - Júri 

 

É da responsabilidade do júri analisar e avaliar os candidatos nas diversas fases que 

constituem a avaliação e seleção dos mesmos, bem como deliberar o vencedor, e futuro 

embaixador. 

O Júri será composto por: 

• Presidente do NEPCESS/AAC 

• Embaixadora cessante da ASUC 

• Jurados externos convidados 

 

Artigo 9º - Divulgação dos resultados do concurso 

 

Após a seleção dos três finalistas, estes serão contactados através de email e/ou telemóvel 

até ao dia 21 de outubro de 2021. Após a realização das entrevistas, o vencedor será de 

novo contactado e divulgado publicamente através das redes sociais do NEPCESS/AAC 

até ao fim do dia 23 de outubro de 2021. 

 

Artigo 10º - Considerações Finais 

 

1. Cabe ao NEPCESS/AAC assegurar que os dados recolhidos de todos os candidatos 

são utilizados apenas para efeito do concurso em causa; 

2. Os participantes devem disponibilizar ao NEPCESS/AAC todos os dados solicitados, 

inclusive os respeitantes à verificação das condições necessárias à participação no 

concurso; 

3. O NEPCESS/AAC reserva-se ao direito de decidir pela não realização do concurso, 

caso entenda que a qualidade ou o número de candidatos seja reduzido. 

4. O NEPCESS/AAC reserva-se ao direito de alterar o presente regulamento. 


