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A EPB informa que se encontram abertas as candidaturas à participação no Projeto 

Mobilidade N.º 2019-1-PT01-KA102-060528, intitulado “Cooperar e colaborar para uma 

dimensão europeia”, no âmbito do Programa Erasmus+, o qual irá proporcionar um estágio 

de um mês e meio, de 8 de junho a 29 de julho de 20201, a 23 alunos, distribuídos pelas 

18 turmas em Espanha, Itália, Polónia e Bulgária. 

A distribuição do número de vagas para cada curso que tenha turmas do 2.º e 3.º ano será 

feita sob proposta do respetivo coordenador de curso.  

 

Não obstante esta, caso em algum dos níveis não haja candidatos suficientes ou que reúnam 

as condições necessárias, a EPB reserva-se ao direito de, em função das parcerias e 

respetivas áreas de formação, poder alterar a distribuição do número de vagas, transitando 

para outro ano do curso ou mesmo para outro curso. 

 

REGULAMENTO DE SELEÇÃO 

 

1. CANDIDATURA/ CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

Os alunos interessados em integrar o projeto deverão inscrever-se através de formulário 

próprio, disponível em suporte digital no site da escola e Facebook, até ao dia 29 de 

novembro de 2019.  

As vagas para são as anunciadas no presente comunicado, com a ressalva dada da 

possibilidade de redistribuição de vagas em caso de candidaturas insuficientes em 

determinado curso/turma. 

 

 

 

                                                           
1 Estas datas poderão sofrer uma ligeira alteração após inscrição dos alunos selecionados nos exames 
nacionais. A data final será divulgada aquando do apuramento dos alunos selecionados. 
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2. CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

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

conjunto de condições: 

1. Ser aluno do 2.º ou 3.º ano; 

2. Não ter no seu registo medidas disciplinares sancionatórias (repreensões registadas e 

suspensões);  

3. As candidaturas só serão consideradas elegíveis se o formando entregar no momento 

da entrevista toda a documentação necessária para o processo e se tiver procedido 

ao preenchimento dos dados da ficha de inscrição na íntegra e corretamente. 

 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Para a seriação dos candidatos foram definidos os seguintes critérios e respetiva ponderação: 

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

2. Resultados académicos na disciplina de inglês (ou espanhol nos casos de curso com 

essa língua que tenham parceria em Espanha) do período anterior à mobilidade (25%); 

3. Entrevista2 para apurar o grau de interesse, motivação, capacidade de adaptação, 

preparação pessoal para as atividades do projeto e disponibilidade para participar de 

forma eficaz no mesmo (50%). 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção dos formandos está dividida em duas fases, passando à segunda fase somente os 

primeiros cinco melhores classificados de cada curso. Na primeira fase é feita uma análise 

do percurso escolar dos candidatos, auscultando-se os diretores de turma e coordenadores 

do curso, considerando-se a adequação do perfil dos candidatos ao projeto, com base em 

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

dinamismo (envolvimento em projetos de natureza diversa, espírito cooperativo, entre 

outros). Desta análise resulta o apuramento dos cinco melhores classificados de cada curso. 

                                                           
2 Só serão entrevistados os primeiros cinco melhores classificados de cada curso. 
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Na segunda fase é feita uma entrevista grupal em língua inglesa (ou do país de acolhimento), 

com vista a apurar-se as expetativas e motivações para integrar o projeto, bem como a 

autonomia, capacidade de adaptação, capacidade de compromisso, capacidade de 

relacionamento interpessoal e sentido de responsabilidade. 

Os formandos candidatos têm que garantir previamente a disponibilidade para frequentarem 

20 horas de formação linguística na plataforma OLS (Online Linguistic Support) e 

participarem ativamente em todas as atividades inerentes ao projeto: reunião preparatória, 

intermediária e final; workshop de preparação linguística e cultural; sessões de 

esclarecimento (instrução e procedimentos de segurança).  

CRONOGRAMA DO PERÍODO DE CANDIDATURA E SELEÇÃO 

FASE PERÍODO 

INSCRIÇÃO 15 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2019 

APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO DAS ENTREVISTAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019 

ENTREVISTAS 6 DE JANEIRO A 17 DE JANEIRO DE 2020 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 24 DE JANEIRO DE 2020 

 
As datas das entrevistas estão sujeitas a alterações devido à disponibilidade da 
entrevistadora e horários dos alunos selecionados. 
 

 

PARA MAIS ESCLARECIMENTOS: 

Caso seja necessário algum esclarecimento adicional contactar a responsável pelo projeto 

Cátia Santos através do endereço de correio eletrónico: erasmus@epb.pt 

 

 

 

 

 


