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REGULAMENTO 

1. PROMOTOR E APOIO 

A Secretaria Regional do Turismo e Transportes (SRTT), através da Direção de Serviços de 

Cartografia e Informação Geográfica (DSCIG), leva a efeito concurso sobre conhecimentos 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), no âmbito das comemorações do GISDay. 

2. OBJETIVO  

Este concurso tem como objetivo selecionar o aluno da escola profissional, ou outra que 

disponha de curso tecnológico na área dos SIG, que obtenha mais respostas corretas às 

questões lançadas no Portal da IDEiA (http://www.ideia.azores.gov.pt). 

3. PRAZO  

O concurso decorrerá de 20 de novembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014.  

4. PARTICIPANTES  

4.1. O concurso é aberto a todos os alunos da Região Autónoma dos Açores (RAA) que 

frequentem cursos de SIG de escolas descritas no ponto 2; 

4.2. É vedada a participação no concurso dos elementos que compõem o Conselho Executivo, 

responsáveis máximos pelos estabelecimentos de ensino, coordenadores de escolas ou cursos; 

4.3. Os participantes só poderão concorrer sob a forma de concorrentes individuais, não sendo 

permitida a participação de equipas concorrentes; 

4.4. Os participantes são inteiramente responsáveis pelas respostas dadas; 

4.5. Os participantes declaram conhecer e aceitar integralmente o presente regulamento.  

5. INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições devem ser efetuadas através do Formulário de Inscrição disponível no portal 

IDEiA (http://www.ideia.azores.gov.pt/Paginas/FormularioEvento.aspx) ou enviadas por 

correio para a morada indicada no ponto 12 do presente regulamento; 

5.2. O período de inscrições decorrerá de 1 a 19 de novembro de 2013; 

http://www.ideia.azores.gov.pt/
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5.3. A motivação para entrada no concurso é aspeto obrigatório aquando da inscrição e será 

motivo de desempate, caso necessário.  

6. PERGUNTAS 

6.1. As perguntas serão lançadas no Portal da IDEiA, no total de 21 ao longo do concurso; 

6.2. Serão lançadas duas perguntas por semana, à exceção da primeira semana, na qual será 

lançada apenas uma pergunta; 

6.3. As datas de lançamento das perguntas serão: 

Meses Dias 

Novembro - - - - - - 20 25 28 
Dezembro 2 5 9 12 16 19 23 26 30 

Janeiro 2 6 9 13 16 20 23 27 30 
 

6.4. As perguntas serão lançadas entre as 10h e as 12h dos dias referidos no ponto anterior. 

7. ENVIO DAS RESPOSTAS 

7.1. As respostas deverão ser enviadas via correio eletrónico para dscig@azores.gov.pt; 

7.2. Nas respostas o assunto da mensagem deverá ser: ”Resposta à questão nº ##”, onde ## é 

o número da pergunta; 

7.3. As respostas deverão ser enviadas antes que a pergunta seguinte seja lançada no portal; 

7.4. O prazo de entrega de resposta à última pergunta lançada termina às 20h dia 31 de 

janeiro de 2014. 

8. AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS 

8.1. As respostas serão avaliadas por um Júri de 3 (três) elementos da DSCIG;  

8.2. Compete ao Júri a leitura das respostas recebidas, a verificação da sua conformidade com 

as normas e requisitos do concurso e sua seriação;  

8.3. Compete ao Júri excluir as respostas que não se encontrem em conformidade com o 

regulamento do concurso; 

8.4. O critério de avaliação é o número de respostas corretas; 

8.5. No caso de 2 ou mais participantes possuírem o mesmo número de respostas corretas, 

definem-se como critérios sucessivos de desempate: 

mailto:dscig@azores.gov.pt


 

    Concurso de conhecimentos SIG 

 

3/3 

a) Média de rapidez de respostas corretas;  

b) Motivação para realização do estágio, apresentada pelo participante no formulário de 

inscrição; 

8.6. Na sequência da seriação efetuada pelo Júri será atribuído o prémio do concurso;  

8.7. Das decisões do Júri não haverá recurso nem reclamação. 

9. PRÉMIOS  

9.1. Serão atribuídos os seguintes prémios: 

1º Classificado: Estágio na DSCIG/Centro Regional de Informação Geográfica; 

2º Classificado: 1 impressão de ortofotos de uma ilha da RAA à escolha;  

3º Classificado: 1 impressão de ortofotos de um concelho da RAA à escolha; 

9.2. Será entregue diploma de participação a todos os concorrentes admitidos a concurso; 

9.3. A SRTT não se responsabiliza por questões relacionadas com o alojamento, transporte e 

alimentação durante o estágio. 

10. PUBLICAÇÃO E ENTREGA DE PRÉMIOS  

10.1. Os resultados do concurso serão conhecidos no dia 10 de fevereiro de 2014, data a partir 

da qual estarão disponíveis no portal da IDEiA; 

10.2. Os concorrentes premiados serão informados dos resultados através de contacto 

telefónico ou por correio eletrónico. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste regulamento serão 

esclarecidas e resolvidas pelo Júri. 

12. CONTATOS ÚTEIS 

Direção de Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 

Rua Conselheiro Dr. Luis Bettencourt, N.º16 

9500-058 Ponta Delgada  

Telefone: 296 206 500 

Endereço de correio eletrónico: dscig@azores.gov.pt 
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