CAMPEONATOS
DAS PROFISSÕES
CICLO 2022-2024

NOTA INFORMATIVA N.º 3

Segunda fase de pré-seleção
Seleção Regional
OUTUBRO 2022

1.

ENQUADRAMENTO

A circular informativa n.º 1/2022, define o enquadramento do ciclo dos campeonatos das profissões para o biénio
2022-2024 e procede à divulgação do registo e inscrição de entidades e participantes.
Realizadas que estão as provas de pré-seleção, que decorreram de 19 a 30 de setembro de 2022 nas diversas
entidades formadoras inscritas, importa dar informações sobre a próxima etapa.

2. SEGUNDA FASE DE PRÉ-SELEÇÃO
Os resultados das provas de pré-seleção, nomeadamente, o número de candidatos apurados 1, levou à
necessidade de introduzir alguns ajustamentos no ciclo.
Neste sentido, haverá lugar a uma segunda fase de pré-seleção para as profissões identificadas na tabela abaixo
e os campeonatos regionais não serão realizados, sendo apenas realizadas provas de seleção regional nas
profissões onde se justifique (vide ponto 3).
Esta nova fase de pré-seleção está aberta a:
•
•
•
•

Concorrentes desistentes na fase de pré-seleção, com justificações válidas;
Entidades desistentes devido a constrangimentos de calendário, ou outros devidamente justificados;
Entidades que não receberam informação atempada para a inscrição n fase de pré-seleção;
Novas entidades identificadas regionalmente, com histórico de participação, ou potencial nas profissões
em causa.

Atendendo ao facto de se admitir entidades que não estiveram presentes na etapa de pré-seleção, importa que
as mesmas consultem a Nota Informativa n.º 2/WSP/2022, na medida em que os procedimentos a observar são
os mesmos.
Tudo o que é distinto, passa a identificar-se abaixo:

Calendário de
implementação

Outubro
• Identificação das entidades/concorrentes
• Contactos de proximidade por parte das Delegações Regionais do IEFP
Novembro
Campanha nas redes sociais e media da WorldSkills Portugal

Período de inscrição
pelas entidades

Profissões aplicáveis

Data de realização

1

14 a 19 de novembro 2022
1. Desenho Gráfico
2. Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis
3. Desenvolvimento de Jogos Digitais
4. Eletrónica
5. Gestão de Redes Informáticas
6. Jardinagem Paisagística
7. Logística
8. Produção e Transformação de Compósitos
9. Refrigeração e Ar Condicionado
10. Reportagem de TV - Editor de Imagem / Repórter / Repórter de Imagem
11. Robótica Móvel
12. Web Technologies
13 a 15 de dezembro de 2022

as entidades que realizaram as provas de pré-seleção 1, vão receber a informação dos apurados por e-mail.
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3. SELEÇÃO REGIONAL
A fase de seleção regional aplica-se às profissões onde o número de entidades/concorrentes resultantes da fase
de pré-seleção é superior à capacidade instalada em Portimão e tem como objetivo identificar os melhores
candidatos, por região e por profissão.
A realização de prova nas profissões abaixo identificadas é de caráter obrigatório. A WorldSkills Portugal
coordenará o desenvolvimento das provas e apoiará as delegações regionais na organização destas provas.
Esta fase regional é organizada pelas Delegações Regionais, em articulação com os seus serviços de formação
profissional, com o apoio e supervisão da WorldSkills Portugal.

Profissões aplicáveis

•
•
•

Número de
concorrentes

4 (número mínimo)

Data de realização

13 a 15 de dezembro de 2022

Duração

Duração máxima de 14 horas (em 3 dias)

Cozinha
Soldadura
Tecnologia Automóvel (Mecatrónica)

Profissões

Norte

Lisboa

Soldadura
Locais de realização

Algarve

CEFP Setúbal

Cozinha

CEFP Porto (Cerco)

CEFP Amadora

Tecnologia
Automóvel
(Mecatrónica)

CEFP Porto (Cerco)

CEFP Seixal

Escola de Hotelaria e Turismo
do Algarve (Faro)*

* No Algarve, por questões de ordem logística, as provas da profissão de cozinha, decorrem
excecionalmente de 5 a 7 de dezembro.

09h00 | 13h00
Horário das provas

C1

C2

C3

Receção
Adaptação

Prova – 3h45

Prova – 2h30

Prova – 4h

Almoço
Prova – 3h45

Avaliação

Avaliação

13h00 | 14h00
14h00 | 18h00

Avaliação
Comunicação de
resultados

Os concorrentes selecionados na seleção regional integrarão as listas de concorrentes por profissão para o
Campeonato Nacional, sendo essa informação remetida às entidades respetivas.
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