
 

                                                                                                

   

 

ESPECIFICAÇÃO SOBRE O CONCURSO EM INOVAÇÃO PORTUÁRIA 2019  

1. ORGANIZAÇÃO 

O concurso de inovação no campo de '' Trasporte Portuario '' será organizado pela FUNDAÇÃO DE GARIP & ZEYCAN 
YILDIRIM com o apoio do GRUPO DE EMPRESAS e YILPORT HOLDING em 2019. 

2. OBJETIVOS 
 
• Apoiar idéias inovadoras no setor de operações portuárias. 
• Preparar a base para o desenho de produtos e serviços originais e inovadores de alto valor agregado que 
aumentarão o poder competitivo nos mercados mundiais. 
• I & D e inovação para difundir e promover culturas. 
• Para incentivar uma produção mais ambiental e segura. 
 
3. CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
 
a) Alunos que tenham um bacharelado, mestrado ou doutorado em universidades podem participar do concurso. 
b) É possível participar do concurso individualmente ou em grupo. Na participação em grupo, um participante deve 
ser identificado como representante do grupo. 
c) Não há limitação de idade para os participantes. 
d) Uma pessoa / grupo pode candidatar-se com um máximo de três projetos separados. Nesse caso, um formulário 
de inscrição separado deve ser preenchido para cada aplicativo. 
e) A Fundação da Garip & Zeycan Yıldırım, sem apresentar qualquer razão, tem o direito de deixar o concurso ou 
cancelar o concurso em qualquer fase antes do anúncio do resultado do concurso, ou não continuar o concurso no 
futuro. Caso o concurso não seja organizada ou cancelada, os projetos enviados ou entregues à Fundação Garip & 
Zeycan Yıldırım pelos proprietários do projeto não podem ser utilizados pela Fundação. 
f) Os membros do comitê seletivo, os repórteres, os funcionários e aqueles com proximidade de primeiro grau com a 
Fundação Garip & Zeycan Yıldırım e com o Grupo Yıldırım de empresas não podem participar do concurso. 
g) Os candidatos não podem apresentar o projeto em nome de um falecido. No entanto, se o requerente tiver 
morrido após a apresentação de um pedido de candidatura, o candidato será avaliado. 
h) As candidaturas para o concurso são gratuitas. 
i) Os participantes do concurso serão considerados como tendo aceitado as provisões desta especificação. 
j) As candidaturas para o concurso são chamadas de projetos. 
k) Em cada projeto que participa do concurso será buscada a originalidade e a condição que não tenha sido 
publicada anteriormente, que não tenha sido premiada ou não tenha sido premiada em outro concurso. No caso em 
que esta situação seja detectada em qualquer projeto, uma vez que o concurso tenha sido concluída, o prêmio 
vencedor e a qualificação do competidor / competidores serão retirados. 
l) Todos os projetos que participam do concurso se reservam o direito de usar o pedido de patente da empresa 
executiva YILPORT HOLDING. Durante um pedido de patente; O inventor e / ou participante do projeto relevante 
como inventor, mostrará como o inventor da YILPORT HOLDING. 
m) Os candidatos que não cumprirem as condições acima não serão avaliados. 
 
 
 
 
 
 



4. O TEMA DO CONCURSO 
Os problemas que podem ser processados dentro do escopo das operações de porta listadas abaixo: 
   
           a                Produtividade e Otimização 
           b                Segurança, humanos, proteção 
           c                Big Data, Block chain, IOT 
           d                Meio Ambiente, Porto Verde 
           e                Automação 
           f                 Infra-estrutura Portuária 
           g                Integração Porto-Cidade 
           h                Inteligência Artificial 
 
           a                Produtividade e Otimização  
 
Projetos focados na melhora do desempenho atual em operações como navios, locais, portões, etc., e para 
assegurar que o uso máximo de equipamentos e recursos portuários seja alcançado. 
 
          b                Segurança, humanos, proteção 
 
Projectos focados na redução dos riscos potenciais e acidentes de trabalho a níveis mínimos nas operações 
portuárias realizadas com equipamentos e máquinas de trabalho; Projetos em que a segurança humana é priorizada 
sem causar qualquer anomalia no fluxo operacional serão avaliados nesta categoria. 
 
          c                Big Data, Block chain, IOT 
 
Projetos focados na digitalização que permitem a estruturação rápida e segura dos dados em diferentes áreas de 
operações, como operações, logística, comércio, seguros, etc., onde as operações são controladas em múltiplos 
canais e o acesso aos dados é fornecido a partir de um único repositório serão avaliados. 
 
          d                Meio Ambiente, Porto Verde 
 
Em consonância com a ideia de um porto sustentável; Nesta categoria, as operações e a gestão do porto ecológico 
para proteger o meio ambiente e garantir que os fatores prejudiciais sejam excluídos do escopo da gestão da 
logística operacional e que seus interesses ecológicos sejam integrados às atividades fluidas do porto serão 
examinadas. 
 
          e                Automação 
 
Mantendo a participação humana ao mínimo; os processos de portos e equipamentos sistemáticos e de auto-
repetição serão definidos e programados para seguir regras e condições específicas, e os projetos serão avaliados 
em que tecnologias como mecânica, elétrica, eletrônica e computador serão utilizadas para esse fim. 
 
          f                 Infra-estrutura Portuária 
 
Serão avaliados projetos destinados a fornecer suporte técnico às infraestruturas necessárias para contribuir com as 
atividades portuárias e a rede logística. 
 
         g                Integração Porto-Cidade 
 
Como parte de projetos de desenvolvimento sustentável; As atividades portuárias terão impactos positivos na 
cidade em que operam, e projetos conjuntos serão estabelecidos em áreas como ecológica, social, econômica, etc., e 
projetos que visem o desenvolvimento simultâneo das cidades pelas atividades econômicas do porto serão 
avaliados. 



           
 
h                Inteligência Artificial 
Nesta categoria, os projetos que visam maximizar as chances de sucesso priorizando a tecnologia da informação em 
gestão portuária no exemplo fluxo de dados, operação, comunicação com o cliente e gerenciamento de processos 
em paralelo com o tecnologia em desenvolvimento serão avaliados. 
 
5. CALENDÁRIO DO CONCURSO 
 
Prazo de Entrega do Projeto                                 : 26 de abril de 2019 
Reunião do Comitê Seletivo                                  : de 6 a 17 de maio de 2019 
Cerimônia de Premiação                                        : 14 de junho de 2019 
 
Se houver alterações nas datas, as datas atuais serão anunciadas em www.gzyv.org.tr e www.yilport.com. 
 
6. PRÊMIOS 
 
Os projetos dos três primeiros graus do concurso serão recebidos. Além disso, o Comitê Seletivo pode premiar os 
projetos que encontrar com menção honrosa. Da mesma forma, se o Comitê Seletivo não encontrar um projeto 
digno da concessão, pode deixar vazios alguns dos níveis da concessão. Os prêmios monetários serão pagos às partes 
dentro de um mês após a divulgação pública. No caso de participação em grupo, o prêmio em dinheiro será dividido 
igualmente entre os membros do grupo. 
 
a. Prêmio em dinheiro 
 
•          1º prêmio                      : 7500 Euro 
•          2º  Prêmio                     : 5000 euros 
•          3º prêmio                      : 2500 euros 
•          Menção Honrosa         : 1000 euros 
 
b. Participação na Atividade Setorial Internacional 
 
O vencedor do primeiro prémio será convidado para um evento do sector internacional (feira, conferência, etc.) a 
ser pago pela YILPORT HOLDING, bem como um prémio em dinheiro, (no caso de participação do grupo, uma pessoa 
como representante com o consentimento comum dos membros do grupo). (O segundo e terceiro concorrente, 
respectivamente, são convidados nos casos em que o primeiro não pode ir). O evento internacional que será 
participado será determinado pela YILPORT HOLDING. 
 
c. Certificado de Prêmio de Desenho 
 
O registo, modelo de utilidade ou custos de patentes dos projectos adjudicados dos desenho receberão um apoio 
até 2000 EUR para apresentação dos documentos de pagamento relevantes. Para mais informações, você deve 
enviar uma solicitação para a secretaria do concurso. 
 
d. Prêmio de Entrevista com o Administrador de Alto Nível 
 
O vencedor do primeiro prêmio receberá um prêmio de almoço / jantar com um gerente sênior do Grupo de 
Empresas Yıldırım. 

 
 
 
 
 



 
 

e. Prioridade de Solicitação de Emprego e Estágios 
 
Aqueles que entrarem no concurso serão avaliados principalmente por seus pedidos de emprego e estágios para 
empresas do Grupo YILDIRIM, de acordo com suas preferências. 
 
7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Os pontos a serem levados em consideração na avaliação do Comitê Seletivo são os seguintes: 
 
• Inovação: A ideia deve ser inovadora e original. 
• Necessidade: A solução proposta deve ter o grau de satisfação. 
• Aplicabilidade: A viabilidade técnica e tecnológica do projeto foi realizada. 
• Contribuição: Viabilidade e contribuição econômica foram feitas. 
• Risco: Consideração dos fatores de risco no projeto e a existência de propostas alternativas de solução. 
• Qualidade da Apresentação: O arquivo do projeto está bem preparado, apoiado no desenho visual, nos desenhos 
e na fluência da linguagem de expressão. 
 
8. PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 
 
a) As especificações do concurso serão publicadas em www.gzyv.org.tr e www.yilport.com. Aqueles que estão 
dispostos a participar do concurso devem primeiro se inscrever preenchendo o formulário de participação no site. 
b) A data de entrega do projeto é sexta-feira, 26 de abril de 2019. Os projetos que chegarem após as datas 
mencionadas não serão avaliados. 
 
9. CONTEÚDO DO ARQUIVO DO PROJETO 
 
a) Certificado de Estudante 
b) Arquivo de Apresentação do Projeto: O arquivo do projeto deve ser preparado em inglês. As seções que devem 
ser incluídas no arquivo estão listadas abaixo: 
1. Nome do Projeto 
2. Finalidade do Desenho  (400 caracteres em inglês) Nesta seção, o objetivo do projeto, o problema resolvido, a 
inovação e o volume do objetivo são brevemente apresentados. É qualificado como o resumo do relatório do 
projeto. 
3. Materiais Propostos (200 caracteres em inglês), informações detalhadas sobre os materiais propostos no projeto 
e, brevemente, o motivo da seleção. 
4. A técnica de Produção Proposta (200 caracteres em Inglês), a técnica de produção e as informações de custo 
estimado da proposta para o projeto. 
c) Relatório do Projeto (2.500 caracteres em inglês) São relatórios que descrevem o projeto escrito em inglês até 
2.500 caracteres, ponto em que a proposta cria inovação, valor agregado e detalha o material do produto e o 
método de produção. 
d) Visuals do Projeto:  
e) Vídeos do projeto (formato avi ou mpeg) (se aplicável) 
f)  Seu arquivo de projeto digital não deve exceder 2 GB de tamanho e não deve estar fora dos formatos de arquivo 
especificados. Esses tipos de arquivos especificados são: Tipos de documentos do Microsoft Office, Adobe PDF, Tipos 
de arquivos compactados (* .zip, * .rar) 
 
 
 
 
 
 



 
10. COMITÊ SELETIVO 
 
a) A data do anúncio dos resultados do concurso será no site www.yilport.com 
b) O comitê seletivo será composto por pelo menos cinco pessoas. As identidades dos membros do comitê seletivo 
serão publicadas em www.yilport.com A autoridade organizadora do concurso se reserva o direito de mudar a 
composição do comitê seletivo em casos de necessidade.  
 
11. OUTRAS MATÉRIAS 
 
a) A Fundação Garip & Zeycan Yıldırım ou a YILPORT podem solicitar os originais dos documentos recolhidos durante 
a aplicação, quando julgar necessário. 
b) O arquivo de apresentação do projeto apresentado, o relatório do projeto, as imagens do projeto e o projeto / 
filme / animações não incluirão um nome / sinal / logotipo que revele a identidade dos concorrentes. 
c) A Garip & Zeycan Yıldırım Foundation e o YILDIRIM Group of Companies terão direito indefinido de publicar, 
arquivar, prototipar e exibir protótipos 3D no formato acordado com as informações, imagens e elementos visuais 
pertencentes ao participante que participa do concurso. 
d) As empresas do Grupo YILDIRIM podem comprar projetos que considerem apropriados. Estas empresas terão o 
direito para uma pré-compra de 1 ano a partir do anúncio dos resultados do concurso dos projetos premiados. 
e) Todas as obrigações legais derivadas do fato de que os desenhos enviados para o concurso não são originais 
pertencem ao concorrente. 
f) Considera-se que os participantes aceitaram as condições estabelecidas pela presente especificação. 
 
12. INFORMAÇÃO DE CONTATO 
 
O seguinte endereço será usado para perguntas relacionadas ao concurso: yph.contest@yilport.com 

 


