
Abertura de Candidaturas a Estágios Internacionais – Erasmus+ (curta duração) 

 

O AE D. Sancho I comunica que se encontram abertas candidaturas à participação no projeto de 

mobilidade nº 2019-1-PT01-KA116-060526, intitulado "Estágios na Europa - novas competências num 

ambiente multicultural IV“, no âmbito do programa Erasmus+, o qual irá proporcionar um estágio de 6 

semanas: 

de 21 de março a 2 de maio de 2020(1), a 10 alunos, em Bruxelas, Bélgica; 

de 4 de abril a 16 de maio de 2020(1), a 11 alunos, em Las Palmas, Canárias, Espanha. 

A distribuição do número de vagas é de 3 a 4 alunos por curso. 

No entanto, caso em algum curso não haja candidatos ou que não reúnam as condições necessárias, a 

distribuição do número de vagas pode ser alterado, transitado para outro curso. 

 

1. Candidatura 

 

Os alunos interessados em participar no projeto deverão inscrever-se através do formulário próprio, 

disponível em suporte digital no site do agrupamento, até ao dia de 25 de outubro de 2019. 

As vagas são as enunciadas no presente comunicado, com a ressalva dada da possibilidade de 

restrições de vagas em caso de candidaturas insuficientes em determinado curso/turma. 

 

2. Condições de inscrição 

 

Para que sejam elegíveis para realizar o estágio transnacional os alunos deverão reunir um conjunto 

de condições: 

a) Não ter no seu registo medidas disciplinares sancionatórias (repreensões registadas e 

suspensões); 

b) Entregar, até à data da entrevista, toda a documentação necessária para o processo; 

c) Ter procedido ao preenchimento dos dados da ficha de inscrição, na integra e corretamente. 

 

3. Critérios de seleção 

 

Para a seriação dos candidatos foram definidos critérios e respetivas ponderações: 

a) Média dos resultados académicos do período anterior à mobilidade (25%); 

b) Resultados académicos na disciplina de Inglês (ou espanhol, ou francês nos casos de curso 

com essas línguas) no período anterior à mobilidade (25%); 

c) Entrevista para avaliar o grau de interesse, motivação, capacidade de adaptação, 

autonomia, preparação pessoal para as atividades do projeto e disponibilidade para 

participar de forma eficiente no mesmo (50%). 

 

 

 



4. Processo de seleção 

 

A seleção dos formandos será realizada tendo por base a análise do percurso escolar  e a 

entrevista individual, com vista a apurar-se as expectativas e motivações para participar no 

projeto, bem como a autonomia, capacidade de adaptação, capacidade de compromisso, 

capacidade de relacionamento interpessoal, sentido de responsabilidade (com base em 

indicadores como como a pontualidade e assiduidade, o cumprimento de prazos e tarefas), o 

dinamismo (envolvimento em projetos de natureza diversa, espirito cooperativo, entre outras). 

Os alunos candidatos têm que garantir previamente a disponibilidade para frequentar 15h de 

formação linguística na plataforma OLS (Onlin Linguistic Support) / curso de línguas. 

No processo de seleção, os Diretores de Turma e os Diretores de Curso são auscultados, 

considerando a adequação do perfil do formando ao projeto. 

 

Cronograma para o período de candidatura e Seleção (2) 

 

Fase Período 

Inscrições até 25 de outubro de 
2019 

Apresentação do calendário das entrevistas 6 de novembro de 2019 

Entrevista de 6 a 20 de novembro 
de 2019 

Divulgação dos Resultados 22 de novembro 

 

Para mais esclarecimentos: 

 

Caso seja necessário algum esclarecimento adicional contactar o responsável pelo projeto, 

professor Artur Passos, através do endereço eletrónico:  
 

artur.passos.projetoseuropeus@gmail.com 
 

(1) as datas de partida ou regresso poderão ser alteradas aquando da marcação dos voos ou da 

disponibilidade das empresas intermediárias. 

(2) as datas poderão estar sujeitas a alteração face ao número de candidatos e agenda disponível 

para entrevistas. No entanto, qualquer alteração será divulgada previamente. 


