COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS [ETAPAS 1 E 2] – PROGRAMA INOV‐ART

07‐04‐2009

O Programa INOV‐ART entrou na ETAPA‐3 do “PROCESSO DE SELECÇÃO”.
Nesta fase, o perfil dos candidatos seleccionados é avaliado da seguinte forma:
‐ em função das Entidades de Acolhimento já indicadas pelos candidatos (no seu formulário de candidatura);
‐ em função das Entidades de Acolhimento indicadas pela DGArtes (no caso de candidatura individual sem
acordo pré‐definido com entidade de acolhimento), estando sempre condicionada a aprovação final ao
número de vagas disponíveis.
Face ao elevado número de candidatos ao Programa INOV‐ART (cerca de dois mil, para 200 vagas
inicialmente previstas), e considerando ainda, quer a enorme adesão de candidaturas com acordos já
estabelecidos com Entidades de Acolhimento de elevado prestígio internacional, quer o número de vagas
disponibilizadas pelas Entidades de Acolhimento que se candidataram ao programa (fruto dos contactos
efectuados pela Equipa INOV‐ART), a Direcção‐Geral das Artes propõe‐se atribuir até 250 bolsas no âmbito
da edição de 2009, dada a existência de disponibilidade orçamental para os meses de duração efectiva
dessas bolsas adicionais.
Com efeito, uma vez que estavam previstas 200 bolsas para estágios com a duração de 9 meses e dado que
ficaram disponíveis 624 meses efectivos (atendendo aos programas de estágios efectivamente recebidos
através das candidaturas), foi possível alargar o número de vagas disponíveis para estágios, nos termos
indicados.
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Assim, as referidas bolsas de estágio serão atribuídas pela DGArtes, pela seguinte ordem, a candidaturas nas
seguintes condições:
1 ‐ Candidaturas consideradas APTAS nas ETAPAS 1 e 2 (com e sem Acordo Prévio com uma Entidade de
Acolhimento)
2 ‐ Candidaturas consideradas APTAS na ETAPA 1 (com Acordo Prévio com uma Entidade de Acolhimento)
Desta forma serão preenchidas todas as vagas disponíveis para Matching oferecidas pelas Entidades de
Acolhimento, e serão igualmente contemplados todos os acordos de estágio considerados relevantes para
o Programa.

Jorge Barreto Xavier
Director‐Geral

………………………………………………………………..

SITE OFICIAL PROGRAMA INOV‐ART
Consulte todas as informações sobre o Programa INOV‐ART em www.dgartes.pt/inov‐art/index.htm

………………………………………………………………..

CONTACTOS PARA MAIS INFORMAÇÕES

E‐mail: inov‐art@dgartes.pt
Tel.: 211 507 129 [dias úteis ‐ das 10h00 às 13h00]
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