Contratação do Secretário-Geral do Campeonato
Europeu Universitário de Basquetebol 3x3

Contextualização
Foram várias as edições de campeonatos universitários europeus e mundiais
organizados no Porto que colocaram a Cidade Invicta no mapa do desporto universitário
internacional. Desta forma, estas edições anteriores contribuíram tanto para o aumento
da experiência adquirida como da responsabilidade acrescida pela qualidade e mérito
reconhecidos às organizações em questão, o que faz elevar a fasquia a cada ano
organizativo que passa.
Em 2019, a Federação Académica do Porto (FAP), A Universidade do Porto (U.Porto) e o
Politécnico do Porto (P.Porto), juntamente com a Federação Académica do Desporto
Universitário (FADU), terão a responsabilidade de organizar o Campeonato Europeu
Universitário (CEU) de Basquetebol 3x3, organização atribuída pela European University
Sports Association (EUSA), entidade que tutela o desporto universitário a nível europeu.

Descrição Sumária
A Comissão Organizadora (FAP/U.Porto/P.Porto) considera de grande relevância a
existência de responsáveis especificamente focados e dedicados à coordenação do
Campeonato Europeu Universitário de Basquetebol 3x3. Neste sentido, encontra-se a
decorrer o recrutamento de um colaborador para a função de Secretário-Geral do CEU
Basquetebol 3x3 2019, que deve suportar e coordenar todas as necessidades inerentes
à organização do evento desportivo em questão.
Pretende-se, assim, proceder à contratação de um(a) novo(a) colaborador(a) para a
posição referida a fim de se manter em funções até ao mês de agosto de 2019.

Objetivos
•

Realizar todas as diligências necessárias à organização do Campeonato Europeu
Universitário de Basquetebol 3x3;

•

Preparar, executar e elaborar o relatório da atividade;

•

Captar apoios e patrocínios para a atividade;

•

Participar nas reuniões da Comissão Organizadora sempre que a sua presença
for solicitada.

Colaborador
Um colaborador que cumpra os requisitos a baixo dispostos, selecionado entre os
interessados, até ao final do mês de agosto de 2019. através de um processo de
recrutamento efetuado pela Federação Académica do Porto, Universidade do Porto e
Politécnico do Porto.

Condições Indispensáveis e Eliminatórias
•

Ter um diploma de conclusão de curso no ensino superior;

•

Fluência em português e inglês (compreensão oral e leitura, conversação e
escrita);

•

Experiência comprovada em organização de eventos desportivos nacionais ou
internacionais;

•

conhecimento de informática no ótica do utilizador.

Condições Preferenciais
•

Frequentar ou ter frequentado um ciclo de estudos numa Instituição de Ensino
Superior da Academia do Porto;

•

Frequentar ou ser diplomado numa das áreas específicas da Educação Física e
Desporto (e.g. Ciências do Desporto, Educação Física e Desporto, Gestão do
Desporto ou similares) numa instituição de Ensino Superior;

•

Boas competências relacionais (e.g. capacidade de comunicação e trabalho em
equipa, versatilidade, flexibilidade, forte sentido de responsabilidade, à vontade
para interagir com novas pessoas);

•

Espírito crítico e proatividade

•

Fluência na expressão oral e escrita de outras línguas;

•

Envolvimento com o Desporto Universitário;

•

Experiência em estruturas associativas do ensino superior;

•

Outra experiência que seja considerada relevante para as funções a
desempenhar.

Remuneração
•

Vencimento mensal de 350,00€ entre janeiro e fevereiro, acrescido de IVA, para
prestador de serviços, sem regime de exclusividade passando a um vencimento
mensal de 850,00€ entre março e agosto, acrescido de IVA, para prestador de
serviços, sem regime de exclusividade.

Vínculo
•

Vínculo de prestação de serviços compreendido entre a data de assinatura do
contrato e 31 de agosto de 2019.

Disponibilidade
•

Disponibilidade imediata;

•

Período mínimo estimado de 20h semanais, com horário a definir entre a
entidade patronal e o colaborador, excetuando de 27 de julho a 6 de agosto de
2019 (Período de preparação e competição).

Candidatura
As candidaturas devem ser submetidas até às 23h59 do dia 10 de dezembro de 2018
através do e-mail candidaturas@fap.pt ou entregues presencialmente na sede da FAP.
Os documentos exigidos na candidatura são:
•

Carta de motivação (fator eliminatório);

•

Curriculum Vitae (fator eliminatório);

•

Documento comprovativo de habilitações académicas (e.g. certidão de
frequência ou conclusão de curso ou ciclo de estudos);

•

Outra documentação que considere relevante para a candidatura (a qualquer
momento, o júri de seleção pode pedir o envio de mais documentação e/ou
informação ao candidadato).

Método de Seleção
•

1ª Fase: Pré-seleção dos candidatos, de acordo com a análise da documentação
submetida. A divulgação dos candidatos selecionados para a 2ª fase será
realizada até ao dia 15 de dezembro de 2018, em www.fap.pt e por e-mail para
todos os candidatos.

•

2ª Fase: Entrevista pelo júri de seleção a um máximo de cinco candidatos, de
acordo com a análise da documentação submetida.

Júri de Seleção
•

Presidente da Comissão Organizadora do CEU Basquetebol 3x3 2019 e
Presidente da Direção da Federação Académica do Porto – João Videira

•

Vice-Presidente da Comissão Organizadora do CEU Basquetebol 3x3 2019 e
representante da Universidade do Porto nesta comissão – Daniel Vieira

•

Vice-Presidente da Comissão Organizadora do CEU Bsquetebol 3x3 2019 e
representante do Politécnico do Porto nesta comissão – José Castro

Nota Final
Se pretender alguma informação para além daquela que consta no presente documento
sobre o concurso referido é favor remeter o pedido para candidaturas@fap.pt.

