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 Edital n.º 78/2016/Divisão de Cultura e Bibliotecas 
 
 Verão no Museu – Verão 2016 – Fortaleza de Santiago 
 

 
  Dr.ª FELÍCIA MARIA CAVALEIRO DA COSTA, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Sesimbra: 
 
  FAZ PÚBLICO Que esta Câmara Municipal, na sua reunião 
ordinária hoje realizada, deliberou, aprovar o Projeto “Verão no Museu”, o qual 
pretende dinamizar e promover a animação e apoio aos visitantes, nas diversas 
atividades a realizar no núcleo museológico Museu Marítimo de Sesimbra, 
instalado na Fortaleza de Santiago, e que se regerá de acordo com as 
seguintes orientações: 
 
Objetivos:  
- Promover o hábito do público em geral visitar o museu, de uma forma 
dinâmica; 
- Fomentar a ocupação nos momentos de lazer dos visitantes, conhecer a 
história da nossa comunidade piscatória, bem como participar nas várias ações 
que irão decorrer durante o período de verão no museu. 
- Oferecer aos jovens a oportunidade de participar num projeto de interesse 
sociocultural durante o período de verão, mobilizando-os para o serviço e 
interação com a comunidade. 
 
 
Destinatários: 
- Jovens dos 18 aos 25 anos, residentes no concelho de Sesimbra. 
 
 
Perfil do Candidato: 
- Gosto pelo património cultural; 
- Sentido de responsabilidade; 
- Espírito criativo para as atividades museológicas; 
- 12º Ano de escolaridade concluído (mínimo); 
- Domínio da língua inglesa. 
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Local do projeto: 
- Museu Marítimo (Fortaleza Santiago). 
 
 
Duração: 
- A duração do projeto será de três meses, devendo o jovem prestar 
diariamente 7 horas diárias de atividade 
- Período – 17 de junho a 17 de setembro- 67 dias  
 
- O projeto será dividido em dois turnos; por cada turno serão necessários 3 
jovens 
- 1º Turno – 17 de junho a 31 de julho – 33 dias 
- 2º Turno – 3 de agosto a 17 de setembro – 34 dias. 
 
 
Horário (7 horas diárias): 
- Museu Marítimo (horário de verão) – das 15,00 h às 19,00 h e das 20,30 h às 
23,30 h 
- A prestação dos jovens incluirá sempre os fins semana com direito a dois dias 
de folga semanais. 
 
 
Acompanhamento e Formação: 
- Em data a combinar, antes do início do projeto, será proporcionada formação 
aos jovens no contexto museológico, visando o respetivo conhecimento do 
funcionamento do museu, as normas necessárias para o apoio aos visitantes e 
às atividades em curso. 
 
 
Inscrição: - A inscrição será realizada no atendimento na Divisão de Cultura e Bibliotecas, 
na Avenida da Liberdade nº 55, 1º andar, entre os dias 16 a 20 de maio, 
mediante o preenchimento da ficha de inscrição e com apresentação dos 
seguintes documentos: 
- Cópia do documento de identificação (BI/CC/Passaporte); 
- Cópia do cartão de contribuinte; 
- Cópia do comprovativo de residência; 
- Cópia de certificado de habilitações literárias; - Curriculum vitae: 
- Fotografia tipo passe; 
 
A candidatura só é válida quando entregue com as cópias dos documentos 
requeridos, recebendo o jovem no ato da candidatura um comprovativo da 
mesma, onde constará a data de entrega. 
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Seleção de Candidatos: 
A seleção é efetuada pelo serviço promotor, que procede à avaliação curricular 
dos candidatos bem como, à análise dos dados entregues com a ficha de 
inscrição. 
Os candidatos que reúnam as condições curriculares para o projeto, 
ficarão sujeitos a uma entrevista de avaliação. 
Para mais informações contata: 
Divisão de Cultura e Biblioteca – Av. Da Liberdade nº 55, 1º andar em 
Sesimbra. 
Telefone 212288550 
  
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares de estilo e no sítio da internet. www.cm-
cesimbra.pt, rádio e boletim municipal.              
 
 Sesimbra, 05 de Maio de 2016 

 
 

 A Vice-Presidente, 
 
 
 
 

Dr.ª Felícia Costa. 


