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 Prémio Gilberto Bernardo – Ser Mais Profissional  
 
 

1 – Considerando que:  
  

a) A Casa do Povo de Pico da Pedra é uma instituição que se dedica a promover 
actividades de carácter social, cultural e desportivo sempre com o intuito da 
valorização da população Picopedrense; 

 
b) De acordo com os seus princípios e objectivos, é fundamental apoiar a juventude, 

nomeadamente, ao nível da sua educação;  
 

c) A Casa do Povo de Pico da Pedra, no cumprimento dos seus objectivos, pretende 
estabelecer apoios à educação, no contexto local; 

 
d) O Ensino Profissional tem sido uma via do Sistema Educativo cada vez mais 

preferida pelos jovens em idade de escolarização.  
 
 

 
2 – A Casa do Povo de Pico da Pedra institui o Prémio Gilberto Bernardo – Ser mais 
Profissional, regido pelas seguintes normas:  
  

a) O prémio é atribuído ao formando que concluir, com melhor aproveitamento, o seu 
curso técnico profissional, de nível III;  

 
b) O prémio é entregue no dia 2 de Dezembro, data do aniversário da Casa do Povo; 

 
c) A selecção do melhor formando será feita de entre os que concluíram o seu curso 

até 31 de Agosto, relativo ao ano lectivo antecedente à data da entrega do prémio; 
 

d) Os concorrentes candidatam-se ao Prémio, de 1 a 8 de Setembro de cada ano, 
apresentando os seguintes documentos:  
 

 
- certificado de habilitação descriminado ou cópia autenticada;  
- cópia do BI / cartão cidadão;  
- declaração de residência;  
- carta dirigida ao Presidente de CPPP, a manifestar a intenção de sua 
candidatura ao Prémio Gilberto Bernardo – Ser mais Profissional;  
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e) Todos os documentos, referidos na alínea anterior, devem ser entregues por mão 

própria, ou remetidos por correio, com registo e aviso de recepção, para Rua Dr. 
Dinis Moreira da Mota, n.º 32 - 9600 – 075 Pico da Pedra. 
 

f) Os concorrentes, como requisitos prévios de admissão ao concurso, devem:  
  
 

- ter concluído o curso Técnico Profissional, de nível 3, até 31 de Agosto e 
relativo ao ano lectivo antecedente à data de entrega do prémio;  
- Ser residente no Pico da Pedra, por um período mínimo de 6 meses;  
- Ter idade limite de 30 anos  
 

  
g) O prémio tem o valor pecuniário de 250€ (duzentos e cinquenta euros)  

 


