23 NOVEMBRO

CALL FOR SPEAKERS
REGRAS | PROCESSO | CANDIDATURA

1. CONDIÇÕES
À semelhança das últimas edições da Conferência Testing Portugal, a PSTQB decidiu reforçar a sua aposta no
desenvolvimento da Comunidade de Testes Portuguesa e assumir o compromisso de apoiar o crescimento desta
mesma comunidade, estendendo-a a Proﬁssionais oriundos dos países pertencentes à CPLP*. Tendo em
consideração esta aposta, a PSTQB vai abrir a iniciativa a Candidatos que reúnam pelo menos uma das seguintes
condições:
Proﬁssionais portugueses ou oriundos de países que pertençam à CPLP*, independentemente do país
onde exerçam a sua atividade;
Proﬁssionais estrangeiros que exerçam a sua atividade de testes em Portugal ou em empresas
portuguesas, independentemente da sua localização geográﬁca;
Proﬁssionais em empresas globais com escritórios em Portugal.
*Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

2. TEMAS
Incentivamos o envio de artigos alusivos a temas relacionados com a área de testes de software.
Serão valorizadas candidaturas que abordem os seguintes temas:

IA – Inteligência Artiﬁcial

Agile Testing

Big Data

ML – Machine Learning

Disruptive Test Approaches

Test Automation

IoT – Internet of Things

DevOps

Security Testing

3. SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS
1ª FASE | Envio da sua submissão de candidatura com as seguintes informações:

Título;
Resumo com o máximo de 250 palavras;
Se a apresentação será em Inglês ou Português;
Qual a natureza da sua apresentação? (experiência, caso de estudo, pesquisa, inovação);
A sua experiência em fazer apresentações (quais, quando e onde?);
Breve descrição de si mesmo.
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2ª FASE | Se selecionado, será convidado a submeter:

1.

Artigo com o máximo de 3 páginas (fonte Arial, tamanho 10), incluindo imagens;

2. Vídeo com duração máxima de 3 minutos.

O vídeo será complemento ao artigo (não o podendo substituir) e deverá focar os seguintes pontos:
Breve descrição sobre si;
Breve descrição sobre o tema que se propõe apresentar.
O envio do artigo e do vídeo são de caráter obrigatório.
(A falta do envio de ambos ou de um dos materiais, constituí fator de exclusão.)

DATAS-CHAVE

23 julho
Submissão da candidatura

30 julho
Comunicação da aceitação das candidaturas

30 setembro
Envio do artigo e vídeo

11 outubro
Comunicação dos artigos selecionados

11 novembro
Envio da versão ﬁnal da apresentação a realizar
na Conferência

*A PSTQB reserva-se, desde já, no direito de alterar, com aviso prévio, uma ou todas as
datas supramencionadas.
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A participação na iniciativa Call for Speakers não dará lugar ao recebimento de qualquer
compensação ﬁnanceira ou reembolso de despesas. No entanto, todos os Candidatos aprovados,
terão acesso gratuito a toda a Conferência.

Para qualquer esclarecimento de dúvidas, por favor, contacte-nos através de:
cfs@pstqb.pt

ESTAMOS ANSIOSOS PARA RECEBÊ-LO NESTE NOVO FORMATO,
NA CONFERÊNCIA TESTING PORTUGAL 2021!
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