- FAQ’S – Perguntas mais frequentes

1.

Posso inscrever o(s) meu(s) educando(s)?

O seu educando para poder participar neste programa deverá ter os seguintes requisitos:
- Ter idade entre os 8 e os 16 anos;
- Ser residente no concelho de Oeiras.

2. Como faço a pré-inscrição?
A partir do dia e hora anunciados previamente, deverá entrar no site do Município e, após ler o
regulamento e todas as informações relativas ao programa no período da páscoa, deverá clicar
no botão “Quero inscrever”.
Será remetido para uma webform onde deverá inserir um email e o número de participantes
que quer inscrever (até um limite de 5), validando de seguida.
Posteriormente, será reencaminhado para uma outra página onde será dada a informação do
número de senhas validadas e disponibilizado o link “candidatura”.
Para efetivar a candidatura deverá fazer uma autenticação utilizando o email anteriormente
inserido. Se o email for válido, poderá preencher todos os campos solicitados com os dados
do(s) seu(s) educando(s) na webform disponibilizada. Após ter preenchido todos os campos
deverá “submeter”.
Alerta-se para a existência de dois campos obrigatórios, um referente à confirmação do
compromisso de honra dos dados apresentados e outro respeitante à leitura do regulamento e
de todas as informações relativas ao programa no período da Páscoa.
Caso não tenha oportunidade de preencher de imediato todos os dados solicitados, o sistema
reenvia aquando da inserção do email e do pedido do número de senhas desejado um email
com um link que poderá aceder mais tarde para preencher todos os dados. De realçar que este
link tem uma validade de 3 dias, pelo que, caso os dados não sejam preenchidos nesse
período, deixa de existir lugar à vaga disponibilizada anteriormente.

Atenção que toda a comunicação irá para o endereço de correio eletrónico registado pelo que
esse endereço deverá ser escrito com cautela.

3. E após a submissão dos dados do(s) participante(s)?
Após ter preenchido todos os dados solicitados na webform do(s) participante(s) que
pretendia inscrever, receberá uma confirmação por email com o respetivo número de senha,
onde deverá consultar a tabela disponibilizada pelo Núcleo da Juventude verificando o dia e
hora em que se deverá deslocar ao Centro da Juventude para inscrever o(s) participante(s) e
entregar todos os documentos solicitados.

4. Porque se chama pré-inscrição?
Chama-se pré-inscrição pois a inscrição só é válida aquando da presença no dia e hora
indicados no Centro da Juventude de Oeiras, onde serão validados todos os documentos e
pago o valor da inscrição.

5. E se já não houver vagas?
Se após preencher os dados do(s) participante(s) que pretende inscrever e ao submeter lhe
aparecer uma mensagem referindo que já não existem vagas disponíveis, ficará inscrito como
suplente, devendo aguardar um contacto por parte do Núcleo da Juventude.
Caso também já tenha solicitado mais do que 5 senhas, aparecerá igualmente a mensagem
para ficar como suplente.

Contactos Núcleo da Juventude
Morada:
Centro de Juventude de Oeiras
Rua Monsenhor Ferreira de Melo, 2780-141 Nova-Oeiras
Telf.: 214 467 570

E-mail: nj@cm-oeiras.pt
Horário de Funcionamento:
Dias úteis, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h30.

