REGULAMENTO CANDIDATURAS ERASMUS+ 2020
A ETIC tem aprovado um projeto mobilidade ERASMUS+ que permitirá, a alguns alunos finalistas de um
curso ETIC em 2020, a realização de estágios, noutros países europeus, após a formação concluída.
Recém diplomados EPI poderão candidatar-se apenas aos estágios de 182 dias.
Os alunos que desejem integrar este projeto deverão apresentar a sua candidatura, de acordo com as
regras estabelecidas neste documento:
Projeto:

ERASMUS+ Acão- Chave 1 - mobilidade para fins de aprendizagem

Vagas:

20 Estágios
o 16 vagas para estágios de 94 Dias
o 4 vagas para estágios de 182 dias

Duração:

94 DIAS (+ / - 3 meses) - APENAS para alunos finalistas ETIC
182 DIAS (+/- 6 meses) - Para alunos finalistas ETIC e EPI – A duração
poderá vir a ser alterada por decisão da escola caso se considere do interesse do projeto.
Datas de Candidatura:

Entre 1 e 15 de Setembro 2020

Condições Oferecidas:
•
•
•
•
•

Viagem
Seguro de acidentes, saúde e responsabilidade civil
Alojamento durante todo o período da mobilidade (apartamento /residencial / casa de família)
Apoio individual para despesas de alimentação e transportes locais
Formação linguística on-line

Processo Candidatura:
•
•
•

Preenchimento de formulário online formulário ERASMUS+ - Só serão aceites dados
preenchidos no período de candidatura
Envio de CV em inglês (com indicação de link para portefólio online) e carta de motivação (em
Português ou Inglês)
Envio de projeto criativo
o Tema: Porque devo ser um dos selecionados para participar no programa Erasmus+?
Quais as mais valias que vês na tua participação?
o Formato: livre mas digital e passível de análise em computador (tem de ser enviado
ficheiro, não pode estar online)

o
o
o
•

Os projetos apresentados têm de conter logótipo da ETIC e do Programa Erasmus+
Serão valorizados projetos bilingues (Português / Inglês)
Toda a documentação e projeto devem ser enviados em conjunto para
susana_bronze@etic.pt

O aluno deve aguardar confirmação de receção de candidatura

OBS: Os dados de contacto serão os utilizados em todo o processo devendo assegurar o seu
funcionamento
CRITÉRIOS de SELEÇÃO
•
•
•
•
•
•

Avaliação quantitativa
Avaliação qualitativa feita pela Coordenação/Gestão Pedagógica (trabalhos desenvolvidos,
portefólio, espírito de equipa, atitude, interesse demonstrado…)
Avaliação do projeto criativo
Análise do CV e da carta de motivação
Situação financeira regularizada
Só poderão participar finalistas de cursos ETIC e EPI, em 2020, com curso concluído na
totalidade e com avaliação positiva em todos os módulos.

No final deste processo, poderão ser convocados para entrevista com o a equipa que coordena os
projetos Erasmus+ ETIC
RESULTADOS da SELEÇÃO
•
•

•
•

Resultados da seleção serão divulgados até 6 de Outubro de 2020
Após seleção, os participantes selecionados terão de entregar a seguinte documentação:
o Curriculum Vitae em Inglês (corrigido)
o CV Criativo em inglês (opcional)
o Disponibilizar link com portfólio / trabalhos on line (indicado no CV)
o Cópia digitalizada e legível do Cartão Cidadão
o Comprovativo de NIB, Entidade Bancária e Dependência de conta da qual o aluno seja
titular.
o Os selecionados que tenham nacionalidade estrangeira (fora da UE) terão de enviar
autorização de residência válida até à data de início da mobilidade.
Entregar frase a expressar o sentimento por ter sido um dos selecionados e expectativas em
relação à participação no projeto
Data limite de entrega da documentação: 11 de Outubro de 2020

PARCEIROS
Sendo um projeto abrangente e agregador de várias modalidades de mobilidade, integra diversos
parceiros de diferentes países e de diferentes modelos de instituição.
A alocação de candidatos a países / parceiros será efetuada pela Escola de acordo com a disponibilidade
e os objetivos de cada parte.
Os candidatos selecionados, caso pretendam, podem apresentar parceiro para realizar o seu estágio de
acordo com as seguintes condições:
ü Declaração da empresa onde assuma a responsabilidade de receber o aluno enquanto
estagiário.
ü Declaração da empresa a aceitar fazer parte do projeto Erasmus + e cumprir as regras
estabelecidas.
ü Prover que tem, ou pode assegurar o alojamento no período de estágio.
ü Disponibilidade para contratar com a escola todo o processo administrativo e de avaliação
respeitante ao projeto.
Este processo de pesquisa e de contacto tem de ser SEMPRE realizado pelos alunos selecionados e
aceitação por parte da escola, de acordo com a disponibilidade da verba total atribuída.
RESUMO DAS DATAS
15 de Setembro de 2020
6 de Outubro de 2020
11 de Outubro de 2020
selecionados)

- Data Limite Candidatura
- Resultados da seleção
- Data limite de entrega da documentação final (para os participantes

Calendário Estágios Erasmus+:
O Início dos períodos de mobilidade está previsto para o mês de Fevereiro de 2021
Segurança:
Tendo em consideração as condições de segurança que se vierem a verificar no início das mobilidades, a
Escola poderá tomar as medidas que considerar mais adequadas e/ou alterar o projeto de acordo com as
orientações da Agência Nacional Erasmus, sem qualquer aviso prévio e sem qualquer responsabilidade
indemnizatória.

