
REGULAMENTO DO PROJETO NOVO TALENTO 

 

Artigo 1 

(Candidatura) 

O candidato deverá efectuar os procedimentos de candidatura indicados no site da 

Qualitividade Consulting Group, em espaço criado para a Qualitividade Academy – PROJETO 

NOVO TALENTO, enviando a informação solicitada para o email academy@qualitividade.pt. 

Artigo 2 

(Selecção inicial) 

a) A Qualitividade Consulting Group procederá à selecção das candidaturas, mediante 

uma análise curricular, a fim de determinar que candidatos participarão nas seguintes 

fases do PROJETO NOVO TALENTO. 

b) A Qualitividade Consulting Group comunicará aos candidatos se foram seleccionados 

para a fase seguinte através de email. 

Artigo 3 

(Formalização da Inscrição) 

a) Depois de tomarem conhecimento de que foram seleccionados (data do email), os 

candidatos dispõem de 3 (três) dias para formalizarem a inscrição e procederem ao 

pagamento de 25 €. Procedimentos para pagamento: Deverá ser efectuado via 

transferência bancária para o NIB 0035 0171 00196356930 11, e deverá ser enviado o 

comprovativo de pagamento para o email academy@qualitividade.pt, com indicação 

de primeiro e último nome.  

b) A Qualitividade Consulting Group emitirá um Recibo/Factura que será entregue ao 

candidato na seguinte fase da iniciativa. 

c) Depois de efectuado e comprovado o pagamento, o candidato, receberá, via email, o 

PROGRAMA NOVO TALENTO, assim toda a informação adicional considerada relevante 

para o processo. 

Artigo 4 

(Divulgação dos resultados) 



a) A Qualitividade Consulting Group, depois de analisar todos os out puts do PROGRAMA 

NOVO TALENTO comunicará aos candidatos quem se tornou elemento 

QUALITIVIDADE. 

b) A Qualitividade Consulting Group divulgará nos meios adequados para o feito, o(s) 

candidato(s) que passaram a fazer parte da sua equipa. 

Artigo 5 

(Responsabilidades do Candidato) 

O Candidato compromete-se a comparecer nos locais e horas indicados, assim como a 

desempenhar com todo o rigor e motivação as tarefas que lhe serão propostas. 

Artigo 6 

(Responsabilidades da Qualitividade Consulting Group) 

A Qualitividade Consulting Group compromete-se a desenvolver o PROGRAMA NOVO 

TALENTO com todo o empenho e dedicação, de forma a proporcionar ao Candidato uma 

excelente oportunidade de aprendizagem (profissional e pessoal). 

 


