PROJETO GERAZ COM QUERENÇA
CONVITE PARA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS

1- A Cooperativa para o Desenvolvimento de Geraz do Lima (Cooperativa de
Interesse Público de Responsabilidade Limitada) faz saber que está aberto concurso
para a selecção de licenciados e/ou mestres de cursos ministrados pelo Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, nas áreas de Agronomia, Biotecnologia, Engenharia
Alimentar, Ambiente, Design, Gestão, Marketing e Comunicação Empresarial,
Informática, Turismo, Desporto e Lazer, e Educação Social e Gerontológica, para
integrarem, como participantes, a equipa de projeto “Geraz com Querença, que visa
procurar soluções para dinamizar o território, promovendo a valorização dos ativos
endógenos e da cultura local das freguesias do antigo concelho de Geraz (Deão,
Moreira de Geraz do Lima, Santa Maria de Geraz do Lima e Santa Leocádia de Geraz
do Lima), atualmente pertencentes ao concelho de Viana do Castelo.
2- Os candidatos terão necessariamente de estar desempregados e inscritos no Instituto
de Emprego e Formação Profissional.
3- O projeto “Geraz com Querença” é promovido pela COOPDES, Câmara
Municipal de Viana do Castelo e Instituto Politécnico de Viana do Castelo, tem como
parceiros as quatro freguesias do território, e visa nele promover a fixação de jovens
com formação superior, promovendo a criação de negócios que possam traduzir-se
como mais-valia para as freguesias, potenciando os seus recursos, cultura e tradições.
4- A filosofia do projeto “Geraz com Querença” inspira-se e segue a metodologia do
Projeto Querença, promovido em Querença, concelho de Loulé, pela Universidade do
Algarve, pelo Município de Loulé e pela Fundação Manuel Viegas Guerreiro. O
projeto integra a Rede Nacional de Projetos Com Querença.
5- A metodologia referida no ponto anterior tem por fundamento uma Ação-piloto de
problem-solving e investigação-ação, aprender, apreender e empreender no próprio
local, através do contato directo com os problemas e com a população das quatro
freguesias de Geraz do Lima, procurando soluções inovadoras e sustentáveis para a
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economia e para a sociedade local, integradas numa estratégia coerente e fortemente
articulada com as populações e com os recursos endógenos.
6- Os participantes deverão envolver-se na vida das freguesias, perceber e entender as
suas potencialidades, trocar conhecimentos e criar projetos empresariais numa
perspetiva sustentável e de longo prazo.
7- O trabalho desenvolvido pelos participantes no projeto será acompanhado
diariamente por um técnico (pivô) e avaliado por um conselho geral do projeto e por
uma comissão de acompanhamento técnico.
8- O projeto terá a duração de nove meses, com início previsto a 1 de Setembro 2012.
9- Durante o período em que integram o projeto, os participantes irão receber uma
bolsa do Instituto de Emprego e Formação Profissional.
10-

Será dada preferência aos seguintes candidatos:
a)

Licenciados e/ou mestres de cursos ministrados pelo Instituto Politécnico

de Viana do Castelo.
b) Candidatos que demonstrem forte motivação, interesse pela temática em
causa e, disponibilidade para residirem numa das quatro freguesias das Terras
de Geraz durante o período de duração do projeto.
11-

A Seleção será efetuada por um júri do concurso e os métodos de seleção a

utilizar serão a avaliação curricular e a entrevista.
12-

O prazo para a entrega das candidaturas decorre entre 28 de Maio e 15 Junho

de 2012, devendo ser entregues por via eletrónica, para: projeto.geraz@gmail.com ou,
por carta dirigida a: COOPDES – Cooperativa para o Desenvolvimento de Geraz do
Lima (CIPRL), Estrada Municipal 550-1, Nº 1039, 4905-568 Geraz do Lima (Santa
Leocádia).
13-

Os participantes integrarão a equipa do projeto, por áreas e respetivas missões,

que se discriminam, a título meramente indicativo, na tabela seguinte:
PROJETO / ESTÁGIO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

ÁREAS DE FORMAÇÃO
COMPLEMENTARES

1

Valorização de resíduos florestais e
agrícolas

Engenharia do
Ambiente

Marketing e Gestão de Empresas

2

Desenvolvimento do turismo ativo e de
natureza nas Terras de Geraz

Turismo. Desporto e
Lazer

Engenharia do Ambiente.
Marketing e Gestão de empresas.

3

Desenvolvimento do turismo cultural
criativo nas Terras de Geraz

Turismo

Engenharia do Ambiente.
Marketing e Gestão de empresas.
Informática

2

PROJETO / ESTÁGIO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

ÁREAS DE FORMAÇÃO
COMPLEMENTARES

4

Cabazes com os Sabores de Geraz

Agronomia

Marketing, Design, Comunicação,
Gestão de Empresas.

5

Produção de material genético vegetal em
modo de produção biológico

Agronomia /
Agricultura Biológica

Marketing e Gestão de Empresas,
Informática

6

Inovação alimentar nos Sabores de Geraz

Engenharia alimentar /
Biotecnologia

Marketing e Gestão de Empresas.
Agronomia/Eng. do Ambiente.
Design

7

Criação de uma linha de produtos com
design valorizando artes e ofícios
tradicionais das Terras de Geraz

Design do Produto

Marketing e Gestão de empresas.
Agronomia/Agric. Biológica

8

Criação de uma plataforma digital das
Terras de Geraz

Informática, Bases de
Dados, Comércio
Eletrónico.

Marketing e Gestão de Empresas.
Especialistas nos conteúdos.
Empreendedores

9

Animação social e qualidade de vida

Educação Social e
Gerontológica. Gestão
Artística e Cultural

Saúde

14-

Os candidatos devem instruir as suas candidaturas com:
a)

Curriculum vitae;

b) Carta de motivação.
15-

A realização do projeto-piloto “Geraz com Querença”, que visa dinamizar

económica, social e culturalmente as freguesias de Geraz do Lima, está dependente da
aprovação da candidatura a submeter ao Instituto de Emprego e Formação Profissional
de Loulé, pela COOPDES Geraz do Lima.
16-

A candidatura a apresentar pela COOPDES Geraz do Lima integra-se no âmbito

do Programa de Estágios do IEFP, cujas normas constam da Portaria nº 92/2011,de 28
de Fevereiro (http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/04100/0121701221.pdf).
17-

A não aprovação da candidatura a submeter ao IEFP implica a não realização do

projeto, ficando sem efeito, a seleção dos candidatos efetuada pelo presente concurso.

Para mais informações sobre o presente concurso e projeto contactar:
projeto.geraz@gmail.com
coopdes.gl@gmail.com
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