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REGULAMENTO DOS PARTICIPANTES
O presente regulamento consagra o regime de funcionamento do evento “FFC Pitching
Talent”.

ARTIGO 1.º
APRESENTAÇÃO
1. O FFC Pitching Talent é um projeto criado, planeado e promovido pela FEP First
Connection em parceria com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que
procura exibir uma nova geração de talentos às empresas e proporcionar um momento
formativo de melhoria das soft skills de comunicação e imagem dos participantes.
2. O evento terá a duração de três dias, incluindo um momento inicial destinado à
seleção dos candidatos.
ARTIGO 2.º
PÚBLICO-ALVO
1. Esta iniciativa é aberta a toda a comunidade pertencente à Universidade do Porto, mas
destinada, principalmente, a estudantes universitários numa fase de Licenciatura,
Mestrado ou Pós-Graduação.
2. Os alunos da FEP terão reservados 35 dos 50 lugares disponíveis para participantes na
segunda fase do evento (Set), enquanto os restantes 15 estarão alocados para os
alunos que estudem na Universidade do Porto. Caso não haja candidatos suficientes ou
com nota mínima suficiente para uma das vagas, essas poderão ser preenchidas por
outros alunos (exemplo: Caso só haja 30 alunos para as vagas da FEP, as restantes 5
poderão ser preenchidas por alunos externos à FEP).
ARTIGO 3.º
INSCRIÇÃO
1. O site do evento constitui-se como plataforma de inscrição, comunicação, intercâmbio,
divulgação e informação relativas ao evento.
2. Neste momento, os candidatos deverão obrigatoriamente enviar o seu CV, que servirá
para auxiliar a seleção inicial.
3. Após a inscrição será enviado um email a todos os candidatos com toda a informação
necessária para a participação no evento.
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ARTIGO 4.º
DIA ZERO: “READY”
1. O objetivo deste dia é selecionar os 50 participantes.
2. Todos os inscritos realizam uma apresentação pessoal (pitch) de 1 minuto para um
painel de júri, constituído por um representante da empresa Gold Sponsor e um de
cada uma das empresas Silver Sponsor.
3. Cada júri será responsável por dar uma pontuação ao candidato (0 a 10), onde o peso
relativo da pontuação do Gold Sponsor será de 40% e o peso relativo da pontuação de
todos Silver Sponsors será conjuntamente de 60%.
4. Os candidatos serão escolhidos pela sua pontuação de 0 a 10, sendo 4.5 o mínimo
exigido para ser escolhido.

ARTIGO 5.º
PRIMEIRO DIA: “SET”
1. No primeiro dia, o foco incidirá em potenciar o candidato através dos conhecimentos e
experiências de profissionais com mérito reconhecido, pretendendo-se que tenham
uma experiência de formação enriquecedora.
2. Oradores de renome darão o seu testemunho, bem como alguns conselhos
estratégicos. Por outro lado, formações/workshops, tanto no âmbito concreto do pitch
como num âmbito mais geral ajudarão os participantes a desenvolver soft skills de
comunicação e imagem.
3. Aos participantes serão dadas, oportunamente, instruções relativas a locais, horários e
organização das formações.
4. A presença dos participantes nestas formações é obrigatória.

ARTIGO 6.º
SEGUNDO DIA: “PITCH”
1. Durante este dia, são realizados os pitchs.
2. Cada candidato terá no máximo 2 minutos para apresentar o seu pitch individualmente
a cada uma das empresas participantes no evento.
3. A mesa de júri será constituída pela empresa Gold Sponsor e pelas empresas Silver e
Light Sponsors, que terão no máximo 3 minutos para darem feedback, lançar questões
ou sugerir mudanças para melhoria do candidato.
4. A apresentação e feedback do pitch de cada candidato terá a duração máxima de 5
minutos.
5. Os 10 candidatos melhor classificados pelas empresas terão a oportunidade de
participar num jantar networking, nesse mesmo dia. Os custos associados ao jantar
networking serão totalmente suportados pela FEP First Connection.
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ARTIGO 7.º
PAGAMENTO
1. O preço para os participantes é de 10€.
2. O pagamento será efetuado após a inscrição, contudo, os candidatos não selecionados
para o dia 1 (Set), serão totalmente reembolsados caso compareçam ao dia 0 (Ready).
3. O pagamento será efetuado por transferência bancária.
4. A participação no evento apenas será considerada válida após o envio do comprovativo do
pagamento até 72 horas após o fecho das inscrições.
ARTIGO 8.º
DIREITOS DO PARTICIPANTE
1. No primeiro dia do evento será entregue ao participante um kit com todas as
informações acerca do evento, material de escrita, publicidade das empresas
participantes e da FEP First Connection, tickets para almoço, lanyard, entre outros.
2. Durante todo o evento o participante terá sempre à sua disposição uma zona de coffee
break.
3. O participante poderá esclarecer qualquer dúvida com os membros da equipa
organizadora, antes ou durante o evento.

ARTIGO 9.º
NÃO COMPARÊNCIA NO EVENTO APÓS INSCRIÇÃO / ATRASOS
1. Caso o candidato se tenha inscrito e não compareça ao evento não será ressarcido do valor
da inscrição.
2. Atrasos no “Ready” implicam a imediata exclusão do evento.

ARTIGO 10.º
DESISTÊNCIA DO CANDIDATO ANTES DO FINAL DO EVENTO
1. Se antes do final do evento o candidato desistir, as seguintes sanções serão aplicadas:
a) Não lhe será concedido certificado de participação;
b) Não será ressarcido no valor da inscrição;
c) Será exigida a apresentação de um email com os motivos que levaram à
desistência;
d) Se o aluno se candidatar de novo ao evento, a desistência anterior será tida em
conta como um fator negativo, exceto quando os motivos que originaram a
desistência tenham sido considerados aceitáveis.
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ARTIGO 11.º
EXPULSÃO DO CANDIDATO
1. Qualquer comportamento considerado ofensivo ou que perturbe o normal funcionamento
do evento implica a imediata expulsão do candidato, sendo aplicadas as seguintes sanções:
a) Não lhe será concedido certificado de participação;
b) Não será ressarcido do valor da inscrição;
c) Estará completamento interdito de participar em edições futuras.

ARTIGO 12.º
ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO E ALTERAÇÕES AO MESMO
1. A participação no “FFC Pitching Talent” pressupõe a plena aceitação do presente
Regulamento.
2. As informações constantes do presente Regulamento podem ser alteradas por decisão da
organização do evento, que disso darão conhecimento prévio e publicamente.

ARTIGO 13.º
CASOS OMISSOS
1. Todos os casos omissos no presente Regulamento serão objeto de resolução por parte da
organização do “FFC Pitching Talent”.
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