
Regulamento de inscrição e participação em Seminário, Porto, 23-26 de fevereiro
2020

• O evento realiza-se na Rua Guerra Junqueiro, 367- 309, Porto, no edifício do Museu
Judaico do Porto.

https://www.google.com/maps/place/41°09'21.6"N+8°38'14.3"W/@41.156,-
8.6394887,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.156!4d-8.6373

Uma das tardes haverá uma deslocação em autocarro para visitar lugares da Memória
Judaica do Porto.

• O evento começa às 19h00 de domingo, dia 23 de fevereiro e termina a 26 de
fevereiro pelas 17h00.

• As línguas oficiais do Seminário serão português e inglês. Haverá tradução em
simultâneo com recurso a meios audiovisuais. Estes meios devem ser cuidadosamente
manipulados.

• Será entregue certificado de frequência do Seminário, em sessão prevista para a tarde
do último dia de formação. Não está prevista creditação do Seminário, uma vez que
não se encaixa na legislação vigente.

• O Seminário é gratuito. Apenas se pede um valor de caução de 50 euros que será
devolvida durante a realização do seminário. Deve ter atenção o seguinte
procedimento: após a seleção, cada professor dispõe de três dias seguidos para
confirmar a sua presença e pagar a caução no valor de 50 (cinquenta euros), como
previsto no ponto 5. Este valor deve ser pago por transferência bancária para o IBAN
da Memoshoá: PT50 0035.0510.00036401030.37 . Para transferências da rede
multibanco devem utilizar apenas o NIB 0035.0510.00036401030.37 . Importante:
Devem enviar o comprovativo para o email: memoshoa@gmail.com com o assunto:
aceitação porto fevereiro. Qualquer transferência sem comprovativo não será
considerada.

• Enviamos, desde já, um programa geral, embora provisório. O definitivo será enviado
na semana anterior ao começo do mesmo.

• Cada participante deve inscrever-se de acordo com a ficha de inscrição (anexo b). Deve
escrever uma carta de motivação e um breve currículo académico e profissional (não
pode ultrapassar as duas páginas. Letra “Times New Roman”, 12, espaçamento 1,5 cm.)
e enviar para memoshoa@gmail.com com o assunto no email: inscricao porto
fevereiro.

Nota: Devem referir se já frequentaram algum curso na Comunidade Israelita do Porto.
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• Serão selecionados 30 participantes: 20 da zona do Porto (perímetro urbano de 40 km)
e 10 (do resto do país). Para os professores cuja morada se situe a mais de 40 km do
Porto (cálculo de distância por Internet) será providenciada estadia em Hotel 3 estrelas.
A par da lista de professores selecionados irá ser elaborada, internamente, uma lista
de suplentes.

• Será comunicado, oportunamente, a cada professor, a sua seleção para o Seminário
(efetivos e suplentes).

• Após a seleção, cada professor dispõe de três dias seguidos para confirmar a sua
presença e pagar a caução no valor de 50 (cinquenta euros), como previsto no ponto 5.

• Caso a situação de inscrição não seja regularizada, será escolhido novo docente a
partir da lista de suplentes.

• Será servido gratuitamente:

• Beberete de boas-vindas no dia 23 de fevereiro, domingo, 19h00;

• Almoços do dia 24, 25 e 26 de fevereiro;

• Lanches/merendas das manhãs do dia 24, 25 e 26 de fevereiro;

• Lanches/merendas das tardes de 24 e 26 de fevereiro;

• Voucher de jantar para o dia 24 de fevereiro (segunda-feira);

• Jantar de despedida do dia 25 de fevereiro (terça-feira)

• Não está incluído:

• Deslocações dos domicílios dos professores até ao Porto e respetivos regressos;

• Deslocações em transporte público na cidade do Porto;

• Lanche do dia 25 de fevereiro (terça-feira);

• Outras despesas não previstas.


