
 
 
Está aberto, até 15 de Maio de 2007, o concurso para atribuição de prémios “Estatístico 
Júnior 2007”, de acordo com o seguinte regulamento:  
  
1. A atribuição de prémios “Estatístico Júnior 2007” é promovida pela Sociedade 
Portuguesa de Estatística (SPE), com o apoio da Porto Editora, e tem como objectivo 
estimular e desenvolver o interesse dos alunos do ensino básico e secundário pelas áreas da 
probabilidade e estatística. 
 

2. Os candidatos a prémios “Estatístico Júnior 2007” devem ser alunos do 3.º Ciclo do 
Ensino Básico ou do Ensino Secundário no ano lectivo 2006/2007.  
  

3. As candidaturas podem ser individuais ou em grupo com um máximo de 3 alunos. Do 
grupo pode ainda fazer parte um professor do ensino básico ou secundário ao qual caberá o 
papel de orientador.  
  

4. Os candidatos devem apresentar um trabalho cuja temática deve estar relacionada com a 
teoria da probabilidade e/ou estatística.   
  

5. O trabalho deverá ser constituído por um texto escrito em Português com um máximo de 
10 páginas A4 dactilografadas e um poster formato A2 que resuma os principais aspectos do 
trabalho.  
  

6. Poderão ser atribuídos prémios “Estatístico Júnior 2007” a 6 trabalhos: aos três 
primeiros classificados de entre os trabalhos candidatos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e aos 
três primeiros classificados de entre os trabalhos candidatos do Ensino Secundário. Os 
prémios são constituídos por produtos pedagógicos editados pela Porto Editora (à excepção 
de manuais escolares) no valor de 600 euros, 300 euros e 200 euros, a atribuir, 
respectivamente, aos grupos cujos trabalhos sejam classificados em 1.º, 2.º e 3.º lugar.  
  

7. Ao professor orientador do trabalho classificado em 1º lugar, em cada categoria, é ainda 
atribuída uma anuidade grátis como sócio da SPE, ajudas de custo para participação no XV 
Congresso Anual da SPE e produtos pedagógicos editados pela Porto Editora (à excepção de 
manuais escolares) no valor de 500 Euros. 
 

8. Aos grupos proponentes dos trabalhos classificados em 1º lugar será também oferecida 
uma ampliação do correspondente poster que será colocado na Sessão de Posters do XV 
Congresso Anual da SPE.  
  

9. O boletim de candidatura, acompanhado do trabalho concorrente, deverá ser dirigido ao 
Presidente da SPE para a morada abaixo indicada. O carimbo do correio validará a data de 
entrega.  
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10. A admissibilidade e apreciação dos trabalhos submetidos a concurso é da competência de 
um júri, cuja constituição e nomeação será da responsabilidade da Direcção da SPE.  
  

11. O júri é soberano nas decisões, não havendo lugar a impugnação ou recurso.  
  

12. A atribuição dos prémios “Estatístico Junior 2007” será anunciada logo que conhecida 
a decisão do júri e a sua entrega formal será realizada no XV Congresso Anual da SPE.  
  

13. Os prémios “Estatístico Junior 2007”  poderão não ser atribuídos.  
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