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CIÊNCIA VIVA NO LABORATÓRIO  
Ocupação Científica de Jovens nas Férias 
 
GUIA DO CANDIDATO 
 
O PROGRAMA 
 
A Ocupação Científica de Jovens nas Férias decorre nos meses de verão. Está aberta à 
participação de alunos que no ano letivo da candidatura tenham frequentado o Ensino Secundário 
ou o 9º ano do Ensino Básico. Os participantes terão a oportunidade de realizar estágios gratuitos 
nas mais diversas áreas científicas em laboratórios e centros de investigação de todo o país.  
 
Refeições  
A maioria das instituições garante o almoço dos alunos, no caso de estágios que decorrem durante 
todo o dia. Estágios que decorrem apenas no período da manhã ou da tarde, normalmente, não 
contemplam almoço. Nas situações em que os alunos têm direito a dormida, o jantar também está 
incluído. Esta informação está disponível para cada estágio, no campo Observações.  
 
Alojamento 
Algumas instituições asseguram gratuitamente alojamento para alguns dos participantes. Esta 
informação está disponível para cada estágio, no campo Observações.  
 
Transporte  
Os custos relativos a deslocações entre a casa ou alojamento dos participantes e o local onde 
decorre o estágio são assegurados pelos próprios participantes. As saídas de campo/visitas de 
estudo previstas em determinados estágios são asseguradas pela organização.  
 
Seguro  
Todos os participantes nesta iniciativa estão cobertos por um seguro feito pela Ciência Viva.  
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INSCRIÇÕES  
As inscrições são feitas através do website do programa e estarão abertas enquanto houver vagas 
em estágios. Cada aluno poderá inscrever-se num máximo de 4 estágios, por ordem de 
preferência.  
Regra geral, cada aluno só poderá frequentar um estágio.  
 
No caso de, após a colocação de todos os candidatos, ainda existirem vagas, a Ciência Viva 
comunicará essa situação a todos os candidatos e permitirá a frequência de um 2º estágio.  
 
A inscrição envolve:  

§ O preenchimento de um formulário (dados do candidato);  
§ O envio opcional, anexo ao formulário, de um texto simples, elaborado pelo diretor de 

turma ou um outro professor, sobre o perfil do estudante. Este texto é uma informação 
adicional de apoio à seleção dos candidatos pelas instituições.  

§ A indicação dos motivos da candidatura;  
§ A indicação da ordem de preferência dos estágios em que o aluno se inscreve;  
§ A indicação da necessidade, ou não, de alojamento. 
§ A assinatura de um termo de responsabilidade e aceitação das condições do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados por parte do candidato ou encarregado de 
educação (se o candidato for menor de idade). 

 
Recomendações  
Antes de se inscrever, o candidato deve:  

• Consultar a oferta de estágios.  
• Escolher os estágios em que se pretende inscrever e ordená-los pelas suas prioridades 

(1: maior preferência | 4: menor preferência). O candidato poderá alterar as prioridades 
através da área de gestão de inscrições até uma semana antes do início do primeiro 
estágio em que está inscrito.  

• Sempre que possível, o candidato deve incluir nas suas escolhas estágios que 
decorram em instituições perto do seu local de residência, tendo em conta que a oferta 
de alojamento é reduzida. Caso o candidato aceite ficar colocado, apenas na condição 
de lhe ser concedido alojamento, deverá inserir essa indicação na candidatura. Não 
serão criadas outras hipóteses de alojamento para além das indicadas na descrição 
dos estágios.  

 
ATENÇÃO: Os candidatos devem selecionar corretamente os estágios em que se inscrevem, de 
forma a evitar eventuais desistências. Caso se vejam impedidos de participar por motivos de força 
maior, os candidatos deverão comunicar esta situação à Ciência Viva assim que possível através 
da área do candidato ou pelo e−mail ocjf@cienciaviva.pt, para que a vaga seja disponibilizada a 
outros alunos.  
 
 
 
SELECÇÃO DE CANDIDATOS  
A escolha dos candidatos para os estágios é da inteira responsabilidade das instituições 
participantes.  
 
Comunicação dos resultados  
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Os resultados das candidaturas serão enviados por e-mail para todos os candidatos. Aqueles que 
forem selecionados devem confirmar a sua participação no estágio em que foram colocados.  
 
 
O DECURSO DO ESTÁGIO  
 
1º Dia de estágio  
Cada candidato deverá seguir as indicações (ponto de encontro, horário e pessoa de contacto) 
disponíveis na descrição de cada estágio.  
Caso pretendam informações complementares, deverão solicitá-las diretamente ao responsável 
pelo estágio. Caso não consiga contactar o responsável pelo estágio pode contactar a Ciência Viva 
através do e-mail ocjf@cienciaviva.pt.  
Os candidatos devem estar disponíveis para desenvolver as atividades de acordo com as regras e 
procedimentos internos indicados pelas entidades que os acolhem.  
 
Diplomas  
Os diplomas são passados por cada uma das instituições que assegura os estágios. São 
entregues, no final do estágio, a todos os candidatos assíduos. A entrega de diplomas não é da 
responsabilidade da Ciência Viva.  
 
Avaliação da iniciativa  
No final do estágio, cada candidato terá de preencher uma ficha da avaliação do estágio que 
frequentou, disponível na área do candidato. Estes dados permitirão fazer o balanço final desta 
iniciativa.  
 
COMUNICAÇÃO COM A EQUIPA CIÊNCIA VIVA  
A comunicação com a equipa é feita através do e-mail ocjf@cienciaviva.pt.  
A Ciência Viva não presta esclarecimentos através do telefone.  
Assim, recomenda-se que, após inscrição, o candidato fique atento à sua caixa de correio. 
Qualquer mudança de e-mail do candidato tem de ser comunicada para ocjf@cienciaviva.pt. 


