Regulamento “Concurso Mota-Engil”

1. Apresentação
O “Concurso Mota-Engil” é um concurso integrado no programa do Encontro Nacional de
Engenharia Civil, ENEEC.
A apresentação do tema a desenvolver será na sessão de apresentação do concurso, dia 10
de Março.

2. Objetivo
O concurso tem como objetivo estimular o pensamento crítico dos participantes em relação
ao tema proposto.
Pretende-se que os concorrentes exponham o tema, suportando-o com base nas suas
experiencias e conhecimentos teóricos.

3. Publico alvo
O concurso destina-se a alunos que frequentem o 4º e 5º ano que estejam inscritos no
ENEEC, Encontro Nacional de Engenharia Civil.

4. Inscrição
a. A inscrição efetua-se mediante o preenchimento de um formulário online no site
do evento http://forumcivil.ist.utl.pt/eneec/concurso-mota-engil/. Só serão
admitidas as candidaturas que contenham a correta e integral indicação de todos
os elementos solicitados na fase de inscrição.
b. No ato da inscrição cada candidato será identificado com um número. Este número
corresponde ao número do bilhete do ENEEC.
c. O prazo de candidaturas é até dia 31 de Março às 23:59h.

5. Submissão do documento
a. O documento será anónimo e cada participante apenas se deverá identificar com o
seu número, qualquer identificação no documento desqualifica os candidatos.

b. Deverá ser utilizada o ficheiro tipo, disponível no site do evento,
http://forumcivil.ist.utl.pt/eneec/concurso-mota-engil/.
c. Formato do documento:
i. Máximo 9000 palavras
ii. Máximo 20 páginas
iii. Tamanho máximo do ficheiro 10Mb
d. O ficheiro deverá ser entregue através do email eneec2017@gmail.com.
e. O assunto do email deverá ser [Concurso_Mota-Engil-ENEEC]. Qualquer email
enviado com um assunto diferente não será admitido.
f.

O prazo de submissão do documento é até dia 30 de Abril às 23:59h.

6. Avaliação
A avaliação é feita por um júri, composto por engenheiros da Mota-Engil.

7. Anuncio do vencedor
a. A divulgação do vencedor será realizada até dia 30 de Junho, através do site do
evento, http://forumcivil.ist.utl.pt/eneec/concurso-mota-engil/.
b. O concorrente vencedor será contactado através dos dados submetidos na
inscrição.

8. Prémio
Um estágio da Mota Engil

9. Desclassificação
Às entidades organizadoras reservam-se o direito de rejeitar qualquer inscrição ou ainda
penalizar qualquer irregularidade ou atitude antiética cometida pelos candidatos,
desclassificando-os.

