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WORLDSKILLS PORTUGAL

PROVAS DE PRÉPRÉ-SELEÇÃO

1. ENQUADRAMENTO
A circular informativa n.º 1 - https://worldskillsportugal.iefp.pt/o-que-fazemos/documentacaotecnica/skillsportugal-beja-alentejo-2018/, define o enquadramento do ciclo dos campeonatos das profissões para
o biénio 2017-2019.
Findo o prazo de inscrição para o SkillsPortugal Beja - Alentejo 2018, importa transmitir as orientações para a 1ª
fase do processo de seleção de concorrentes, através do desenvolvimento das provas
provas de prépré-seleção,
seleção a ter lugar no
período de 2 a 10 de novembro.
novembro
A fase de prépré-seleção visa:
visa
• enquanto plataforma de promoção das qualificações, permitir uma participação alargada a um maior numero de
jovens formandos, formadores e entidades formadoras;
formadoras
• testar o nível de competência dos participantes e a preparação para o exercício de uma profissão;
• garantir que os participantes possuam um nível adequado de competências e que estão em condições de completar
as provas nas profissões a que concorrem;
• identificar e selecionar os candidatos mais habilitados (campeões por profissão/entidade) à participação no
campeonato regional, em função do número de participantes possíveis, para os espaços e equipamentos
disponíveis.
A presente Nota Informativa explicita ao nível das provas de pré-seleção: i) enquadramento; ii) orientações
genéricas; iii) processo de divulgação da(s) prova(s); iv) calendarização das provas; v) procedimento de registo dos
resultados.

2. ORIENTAÇÕES
ORIENTAÇÕES
Entidades

Apenas poderão participar na fase de pré-seleção as entidades que se candidataram na fase de
inscrição

Número de concorrentes
por profissão/entidade
Data de realização
Duração da prova
Conceção e coordenação
da prova

Sem limite
As entidades deverão envolver o máximo de concorrentes elegíveis
Conforme tabela do ponto 3. desta nota informativa
1 dia
As provas (uma por profissão) são concebidas pelos diferentes Presidentes de Júri sob a
coordenação da WorldSkills Portugal.
São concebidas de acordo com o Descritivo Técnico da profissão.
Aconselham-se as entidades a consultarem os seguintes instrumentos disponibilizados no site
da WorldSkills Portugal:
• Regulamento dos Campeonatos das Profissões;
• Regulamento de Segurança;
• Descritivos Técnicos por Profissão.
https://worldskillsportugal.iefp.pt/o-que-fazemos/documentacao-tecnica/skillsportugal-bejaalentejo-2018/
A prova será divulgada/enviada, em simultâneo, para todas as entidades inscritas, 24 horas
antes da data de realização da prova
A prova é realizada na entidade registada.

Instrumentos de consulta
aconselhados às
entidades

Divulgação da prova
Locais de realização da
prova
Organização da prova

Cada entidade é responsável:
• pela criação das condições técnicas e logísticas necessárias ao desenvolvimento da prova;
• pelos custos associados à realização/participação nas provas, incluindo aquisição de
materiais e de matérias primas necessárias ao seu desenvolvimento.
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Regras de participação

Avaliação

Resultados

A participação na fase de pré-seleção pressupõe o rigoroso cumprimento do disposto nos
Descritivos Técnicos e nas Prescrições de Segurança da profissão, bem como nas Regras de
Competição estabelecidas no âmbito da WorldSkills Portugal (disponíveis no site da
WorldSkills Portugal)
A avaliação dos concorrentes é feita por um ou, preferencialmente, por mais formadores (que
podem ser os formadores dos concorrentes) os quais devem ter experiência na profissão em
causa e, se possível, experiência no âmbito dos Campeonatos das Profissões.
Após o final da prova, cada entidade registará na plataforma, através do preenchimento online do formulário disponibilizado igualmente na página da WorldSkills Portugal, as profissões,
os participantes (concorrentes e jurados), bem como a classificação de cada concorrente.
O registo dos resultados na plataforma deverá ocorrer, o mais tardar, no dia útil seguinte ao
términus da prova.
Em cada entidade é apurado um vencedor por profissão, podendo em alguns casos,
devidamente identificados, as entidades convidadas a inscrever mais concorrentes.
Serão selecionados os concorrentes com pontuação igual ou superior a 80% da avaliação.

3. CALENDÁRIO

Profissões
(pré--seleção)
(pré

Data
02-nov

06-nov

Multimédia Animação
2D/3D
Multimédia Animação/Vídeo
Pastelaria

07-nov

Cozinha

08-nov

Serviço de
Restaurante/Bar

Fresagem CNC

09-nov

Robótica Móvel

Joalharia

Eletricidade e
Instalações

10-nov

Tecnologias da
Moda

Polimecânica

Eletromecânica
Industrial

03-nov

Desenho
Industrial - CAD

Ótica ocular

Contabilidade e
Gestão

Desenvol. de aplicações
informáticas empresariais

Desenho
Gráfico
Produção e
Transformação
de Compósitos
Marcenaria

Relojoaria

Gestão Redes
Informáticas
Cerâmica
Criativa

Receção Hoteleira

Criação de
Conteúdos para
Informação
Téc. de Produção
Aeronáutica –
Estruturas
Vitrinismo
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Cabeleireiro

Mecatrónica
Industrial

Esteticismo

Tecnologia de
Motociclos
(Mecatrónica)
Soldadura

Refrigeração e Climatização

Eletrónica
Industrial

Tecnologia
Automóvel
(Mecatrónica)
Serralharia Civil
(Construções
Metálicas)

Web
Design
Jardinagem
Paisagística
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