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out
30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Etapa 1 - Preparação concluída
Etapa 2 - Divulgação e capacitação concluída
Etapa 3 - Apresentação de candidaturas De 29 de outubro a 26 de novembro
11 Apoio à apresentação

Registo de interessados ECN Através da plataforma informática, em área reservada

Divulgação pública do concurso ECN+ECR Usar spots televisivos, radiofónicos, redes sociais

Integração de lacunas regulamentares ECN+ECR Pode ser solicitada a aprovação da ER por mail

Apoio FAQ, help-desk e apoio directo ECN Com apoio de voluntários 

Formação e disponilização de mentores ECN A definir

12 Candidaturas entradas Através da plataforma informática

Divulgação de candidaturas entradas ECN+ER Δ Número e estatísticas gerais

Mapeamento de territórios com candidaturas entradas ECN Mapeamento só é divulgado após lista final de classificação

Etapa 4 - Apreciação e avaliação de candidaturas De 27 de novembro a 
13 Verificação de conformidade

Verificação de conformidade ECN
Parecer sobre candidaturas admissíveis e proposta de 
notificação de lacunas ECN ECN apresenta parecer de admissibilidade ao Júri

Deliberação de notificação de lacunas Júri Δ O Júri notifica para suprimento de falhas 

Suprimento de documentos em falta ECN+Júri
Deliberação de exclusão de candidaturas não 
conformes Júri Δ  

14 Avaliação e pontuação pelo júri
Análise das candidaturas entradas e admitidas Júri
Aprovação de lista preliminar de classificação Júri Δ Lista é divulgada aos concorrentes para efeitos de CPA

Audiência prévia sobre lista preliminar 10 dias úteis

Apreciação de reclamações pelo júri Júri Δ
Lista final de classificação Júri Δ Ordenada por pontuação e com indicação de excluídas

15 Aprovação da lista final
Aprovação da lista final de classificação ER Δ
Homologação da lista final de pontuação SG MA Δ Pelos membros do governo das áreas representadas na ER

Divulgação da lista final de pontuação ECN Ver com ER quando se pode dovulgar

Legenda:  Δ - Decisão da ER; √ - Feito
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