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Projeto: Erasmus + 

2019 – PT01 – KA102 – 06452  “Empowering Healthcare Skills – European Adventure” 

PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

Compete ao aluno: 

Antes da seleção: 

✓ Ler atentamente os critérios de seleção dos candidatos antes de formalizar a sua candidatura; 

✓ Preencher e submeter, dentro do prazo estipulado, o Formulário de Candidatura do Aluno e Carta de 

Motivação, que se encontram na página do Agrupamento; 

✓ Entregar o Formulário de Autorização Parental (Diretora de Turma); 

✓ Fornecer, durante a fase de candidatura, todas as informações/ documentação necessárias (sem 

omissões) e relevantes/obrigatórias para a estadia no estrangeiro; 

✓ Preparar o Europass – CV, o qual deve ser entregue imediatamente após a divulgação da lista de 

alunos selecionados; 

✓ Comparecer na entrevista de seleção de candidatos; 

✓ Consultar regularmente o site do Agrupamento, no qual será publicada toda a informação relativa ao 

processo de seleção e a todo o desenvolvimento do projeto. 

Após a seleção: 

✓ Preparar-se para a estadia no estrangeiro: 

• Preparação linguística: completar os dois testes de avaliação linguística na plataforma OLS 

(Online Language Support) antes e no final do período de mobilidade e frequentar o curso de 

língua OLS; participação nas sessões/ aulas de preparação linguística e cultural organizadas 

pelas docentes de Inglês e de Espanhol; 

• Participar nas sessões organizadas pela Psicóloga do Agrupamento. 

 

✓ Participar/ colaborar em todas as atividades propostas no âmbito do projeto, antes, durante e após a 

mobilidade; 

✓ Apresentar um relatório final sobre a sua participação na mobilidade (questionário online). 

 

Procedimentos 

1. Os candidatos preenchem e submetem o Formulário de Candidatura do Aluno e a Carta de Motivação 

dentro do prazo estipulado; 

2. Elabora-se uma lista de candidatos que servirá de base ao processo de seleção; 

3. O júri de seleção reúne com o objetivo de proceder à análise da documentação entregue; 

4. É publicada a calendarização das entrevistas com o júri de seleção; 

5. É publicada a lista final de seleção (incluindo os suplentes). 



     

                                                                     
2 
 

 

Critérios de seleção dos candidatos à mobilidade para realização de estágios para formandos de Educação e 

Formação Profissional no estrangeiro. 

2. Critérios de Seleção: 

   2.1 Critérios obrigatórios: 

         - Ser aluno do 12º ano, Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde; 

         - Não ter problemas disciplinares graves ou muito graves.  

2.2 Critérios preferenciais: 

• Entrevista (pela coordenadora do projeto, técnico do SPO, diretora de curso e docente de 

Espanhol (45 pontos); 

• Melhoria na atitude face à escola (ao nível do aproveitamento, do comportamento da 

assiduidade), tendo em vista a participação no projeto (40 pontos); 

• Nota na componente técnica e na Formação em Contexto de Trabalho (40 pontos); 

• Motivação e interesse em participar (carta de motivação) (40 pontos); 

• Domínio da Língua Estrangeira do país de acolhimento  -  diagnóstico a Espanhol e 

classificação a Inglês (20 pontos); 

• Nunca ter trabalhado ou estudado no estrangeiro no âmbito de projetos (15 pontos). 

Fatores de desempate: 

1. Motivação/ abertura de espírito/ autoconfiança; 

2. Nota na componente técnica e na Formação em Contexto de Trabalho; 

3. Domínio da Língua Estrangeira do país de acolhimento. 

 

A graduação final dos alunos selecionados resultará da combinação da soma dos pontos atribuídos em cada 

um dos critérios acima mencionados. 

A selecção dos candidatos será feita por um júri, constituído pela coordenadora do projeto, pela diretora de 

curso e técnico do SPO. Casos omisso nos critérios que possam surgir, serão resolvidos pelo Diretor, ouvido o 

júri. A lista ordenada dos candidatos selecionados será publicada na página do agrupamento. 

 
 

A coordenadora do Projeto 
 

___________________________ 
(Lucília Ramos dos Santos) 


