
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
CALL | DESIGNER OASRS 

 
 

A Ordem dos Arquitectos - Secção Regional do Sul pretende criar uma bolsa de potenciais 

interessados na prestação de serviços na área do design gráfico e programação de sites para a 

WWW. 

A intenção que preside a esta iniciativa é a futura contratação de serviços nesse domínio pela 

Secção Regional do Sul da Ordem dos Arquitectos através do procedimento de ajuste directo, nos 

termos dos artigos 16º, 20º, n1, a) e 112º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, no âmbito 

do qual serão endereçados convites a prestadores de serviços - pessoas singulares e/ou colectivas 

que integrem essa Bolsa. 

Convidam-se assim os interessados, pessoas singulares com habilitação e  formação em Design,  ou 

pessoas colectivas cujo objecto integre a prestação de serviços nesta área, a apresentar as suas 

candidaturas para integrar uma bolsa a criar na Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos 

(OASRS), no âmbito do design gráfico e programação informática de sites, tendo em vista a 

realização de um futuro procedimento público destinado a uma futura contratação de serviços. 

CANDIDATURAS 

As Candidaturas devem ser apresentados até ao dia 15 de Outubro de 2017, dirigidas ao Conselho 

Directivo Regional do Sul da Ordem dos Arquitectos, podendo ser entregues pessoalmente ou 

remetidos por correio em carta registada, com aviso de recepção, para a Travessa do Carvalho 

nº23, 1249-003 Lisboa, até ao termo do prazo fixado. Deverá também ser enviada uma cópia da 

candidatura em formato digital, para os seguintes endereços eletrónicos: presidencia@oasrs.org e 

comunicacao@oasrs.org  

REQUISITOS MÍNIMOS DA CANDIDATURA: 

 Habilitação académica adequada (no caso de ser pessoa colectiva, apresentação de certidão 

permanente do registo comercial, em que o objecto abranja a prestação serviços neste domínio); 

 Curriculum profissional e portefólio (no caso de pessoa colectiva, devem ser apresentados os 

curriculae  dos sócios e/ou trabalhadores ao seu serviço);  

 Domínio da língua inglesa. 

 

DOCUMENTOS DA CANDIDATURA: 

 Carta de motivação; 

 Curriculum Vitae (formato tipo Europass) detalhado e assinado, com nome completo, residência e 

contactos actuais, áreas de interesse preferenciais, graus académicos e outros elementos 

considerados relevantes (no caso de pessoas colectivas, esta informação deverá ser reportada aos 

profissionais a afectar a este tipo de serviço);  
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 Portefólio em formato livre com todos os trabalhos realizados, apresentados através de imagens, 

programação e endereços digitais ou links (caso ainda estejam activos);  

 Fotocópias dos documentos que atestam as informações académicas constantes do Curriculum 

Vitae.  

CONFIDENCIALIDADE 

A Secção Regional Sul garante nos termos legais a confidencialidade da documentação pessoal 

recebida. 

SELECÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

A OASRS ponderará, caso a caso, o perfil profissional dos interessados face às necessidades de 

provimento, declarando ficar reservada a faculdade de vir, ou não, a contratar os serviços em 

causa, independentemente da ponderação que vier a ser feita. 

 

A presente consulta não consubstancia a abertura de qualquer procedimento destinado à imediata 

contratação dos serviços. 

 

CALENDARIZAÇÃO: 
 
Data Candidatura: de 1 Outubro a 15 Outubro 2017 
Data de publicação de resultados finais: 20 Outubro 2017 
 

 

 

 

 

 

 

Ordem dos Arquitectos Secção Regional Sul 
Conselho Directivo Regional  

 

Travessa do Carvalho 23, 1249-003 Lisboa | Portugal 
Tel: +351 21 324 11 77  

www.oasrs.org |  www.twitter.com/oasrs  
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