REGULAMENTO

CONCURSO PITCH YOURSELF

1º. Contextualização e objetivos
1. O presente regulamento consagra os termos e as condições de participação no Concurso “Pitch
Yourself”, promovido pela Câmara Municipal de Oeiras.
O Concurso integra-se na iniciativa Desafia o Teu Futuro – Empowering Youth Talent Oeiras 2021,
projeto desenhado com o intuito de reinventar o conceito de feira de emprego, num ambiente propício
à partilha de oportunidades de emprego, ao desenvolvimento de ferramentas essenciais para a
procura ativa de emprego e à aproximação dos diferentes agentes interessados: instituições de ensino
superior, escolas profissionais, jovens licenciados/as e tecido empresarial do concelho de Oeiras.
2. Neste sentido, o objetivo desta iniciativa é possibilitar uma experiência enriquecedora e dinâmica
quer para empregadores, quer para candidatos/as em relação à experiência de recrutamento,
seleção e procura de emprego. O concurso Pitch Yourself procura ainda, num sentido mais alargado,
e não menos importante, proporcionar um ambiente pedagógico de promoção ao desenvolvimento de
competências atitudinais e técnicas fundamentais para a vida profissional.

2º. Destinatários
1. São destinatários do concurso Pitch Yourself jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35
anos, inclusive, residentes e/ ou estudantes no concelho de Oeiras.

3º. Inscrição
1. As inscrições são feitas online, no site www.desafiaoteufuturo.com, até ao dia 17 de maio de 2021.

4º. Propostas
A candidatura deverá ser efetuada através do preenchimento do respetivo formulário indicando:
1. Dados de identificação do/a candidato/a:
a) Nome;
b) Idade;
c) E-mail;
d) Telemóvel;
e) Localidade de residência;
f) Instituição de ensino.
2. Dados do percurso do/a candidato/a:
a) Área profissional;
b) Breve descrição do percurso formativo;
c) Breve descrição da experiência profissional;
d) “Super Poderes” (características potenciadoras);
e) “Vida Extra” (mais-valia profissional).
3. Ideia:
a) Tipo de ideia (empresa/negócio ou produto/serviço inovador ou projeto social/local);
b) Explicitação da ideia – se é resultado de um problema ou necessidade detetados;
c) Área de desenvolvimento da ideia, breve descrição;
d) Justificação da inovação do projeto;
e) Estratégias de marketing;
f) Evidenciar indicadores de sustentabilidade económico-financeira do projeto;

5º. Critérios de Avaliação
A candidatura vencedora do concurso será aquela que obtiver melhor classificação na avaliação
que será efetuada com base nos seguintes critérios:
a) Criatividade – 25%
b) Organização e clareza das ideias – 25%
c) Cumprimento do objetivo – 25%
d) Adequação da comunicação – 25%

6º.Acompanhamento
1. No caso de que surjam dúvidas no desenvolvimento das suas candidaturas, os/as candidatos/
as receberão acompanhamento através de email, por parte da empresa Betweien, Lda. Este
acompanhamento terá início aquando a abertura das candidaturas e decorrerá até ao dia do
evento final.
7º.Calendarização
1. O concurso Pitch Yourself tem
diferentes fases, distribuídas pelo mês
de maio de 2021. As datas de início e
fim de cada fase estão espelhadas na
tabela que se segue:

CALENDARIZAÇÃO

MAIO

Submissão das candidaturas

Até dia 17

Avaliação das candidaturas

Até dia 19

Lista de Seleção de Semifinalistas

Dia 19

Semifinais

De 20 a 21

Lista de Seleção de Finalistas

Dia 22

Evento Final

Dia 27

8º. Semifinais
1. Durante o concurso realizar-se-ão semifinais, de 20 a 21 de maio de 2021, nas quais os/as
candidatos/as terão de apresentar o seu Pitch mediante um júri.
2. A realização destas semifinais tem como objetivo selecionar os/as melhores candidatos/as e
apresentar dicas e sugestões de melhoria, mediante os critérios de avaliação estipulados para
o concurso.
3. Serão selecionados os candidatos/as com as melhores classificações totais, num máximo de 5
candidatos/as, com base nos critérios descritos no ponto 5 (critérios de avaliação).
9º. Evento Final
1. A cerimónia pública de apresentação dos pitchs finalistas (evento final) decorrerá no evento
Desafia o Teu Futuro – Empowering Youth Talent Oeiras 2021, na Associação Empresarial da Região
de Lisboa, em Oeiras, no dia 27 de maio de 2021.
2. Os/as candidatos/as finalistas deverão, até dia 25 de maio de 2021 enviar, por e-mail, a
planificação/suporte da apresentação a utilizar no evento final.
3. O júri do concurso, que determinará o/a vencedor/a, será constituído por:
a) Dois representantes da Câmara Municipal de Oeiras – A anunciar posteriormente;
b) Dois representantes da Betweien – A anunciar posteriormente;
c) Representantes das empresas presentes no evento – A anunciar posteriormente;
d) Outros elementos que se considerem relevantes – A anunciar posteriormente.

10º. Prémios
1. Incubadora Taguspark: Pré incubação com a duração de 6 meses, onde possível criar o produto,
testar o MVP, criar um projeto e fazer um Plano de Negócio.
A anunciar posteriormente.
11º. Disposições finais
1. A organização não poderá ser responsabilizada pelo eventual cancelamento, anulação ou
alteração deste concurso por motivos imprevistos.
2. A participação no concurso implica a plena aceitação das normas do presente regulamento.
3. Qualquer aspeto não contemplado no presente regulamento será analisado e decidido pela
equipa de coordenação.
4. As datas apresentadas poderão sofrer alterações, mediante articulação com as partes envolvidas.

