INSCRIÇÃO PARA BOLSAS DE ESTÁGIO ERASMUS +
RECÉM-DIPLOMADOS - NÍVEL V
A Ação 1 – Mobilidade para Aprendizagem é uma das ações do Programa ERASMUS+ 2014 -2020,
cujo objetivo principal é promover um espaço europeu em matéria de educação e formação profissional.
O programa ERASMUS+ é o novo programa da UE para a educação, formação, juventude e desporto que,
no âmbito da Ação1, garante oportunidades de mobilidade para fins de aprendizagem, estágio ou formação para a educação e formação profissional (estudantes, aprendizes, estagiários, funcionários, instituições e empresas), atendendo às necessidades de ensino e aprendizagem de todos os intervenientes no
ensino e formação profissionais.
O Consórcio composto pelas escolas NOVOTECNA, ESTER, AFTEBI, FORESP e pela EUROYOUTH promove
em 2015 o projeto TechSchool@Europe cofinanciado pelo Programa ERASMUS+ 2014-2020. Este Projeto
contempla 48 Bolsas de Mobilidade para a realização de um período de formação no estrangeiro para
recém-diplomados das escolas parceiras. A atribuição destas Bolsas será feita através da seleção de candidaturas de participantes, conforme as indicações em baixo.

1. OBJETIVOS DO PROGRAMA


Dar oportunidades de prosseguir a formação prática em contexto de trabalho a diplomados a
nível internacional, promovendo empregabilidade, mobilidade e redes de contactos entre os
diplomados



Sensibilizar a comunidade escolar, formandos incluídos, para a atual dimensão internacional da
vida em geral e da vida profissional em particular e para as implicações ao nível da formação
pessoal, social, linguística e profissional



Ampliar as redes de contactos e parcerias com outros estabelecimentos de formação profissional
de nível V para melhorar continuamente os nossos projetos educativos e com empresas e outras
entidade empregadoras para melhor responder aos gaps de procura-oferta de competências e
profissionais

2.

CARACTERÍSTICAS DA BOLSA
Duração

98 DIAS (14 semanas)

Curso de Língua

1 semana (5 dias/20h)

Seguro

Acidentes pessoais
Responsabilidade Civil
Acidentes de trabalho

Dinheiro de subsistência
Alojamento
Viagem

400 € / mês
Em quarto duplo e regime de self-catering
De ida e volta de autocarro (Espanha) ou avião (restantes países)

Preparação Intercultural

Sessão a realizar antes da partida

Acompanhamento Certi-

Pela entidade de envio

ficação e Avaliação

Pelo local de estágio
Pela entidade intermediária de acolhimento

3. PARCEIROS DE ENVIO
Juntamente com a NOVOTECNA, Coordenador do Consórcio, os parceiros de envio do Consórcio enviarão
formandos/diplomados das suas Escolas (conforme descrição no ponto 4. Do presente documento):
LISTA DE PARCEIROS:
AFTEBI – Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior
FORESP – Associação para a Formação e Especialização Tecnológica
ESTER – Associação para a Formação Tecnológica no Sector das Rochas Ornamentais e Industriais
4. BOLSAS DISPONÍVEIS
Os parceiros enviarão o seguinte número e tipologia de participantes:
Parceiro
ESTER

Nr. de bolsas

Cursos
Auditoria a sistemas de gestão
Produção industrial – rochas ornamentais e industriais
Turismo ambiental
Comércio de moda
Auditoria a sistemas de gestão
Industrialização de produto moda
Processos de coloração e acabamentos têxteis
Tecnologia mecatrónica
Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação
Têxteis técnicos e funcionais
Automação, robótica e controlo industrial
Automação, robótica e controlo industrial
Tecnologia mecatrónica
Telecomunicações e redes
Automação robótica e controlo industrial
Gestão da qualidade, ambiente e segurança
Gestão de redes e sistemas informáticos
Tecnologia mecatrónica

12

12

AFTEBI

NOVOTECNA

Tipologia

12

12
FORESP

Recémdiplomados
Recémdiplomados

Recémdiplomados
Recémdiplomados

5. PAÍSES E DATAS (*)
PRIMEIRO GRUPO
País

Cidade

Partida

Alemanha

Berlim

Espanha

Sevilha

França

Perpignan

Participantes

21/02/2015

Regresso
01/06/2015

21/02/2015

01/06/2015

4 formandos

21/02/2015

01/06/2015

4 formandos
4 formandos

4 formandos

Reino Unido

Derry/Belfast **

21/02/2015

01/06/2015

Rep. Checa

Praga

21/02/2015

01/06/2015

4 formandos

21/02/2015

01/06/2015

4 formandos

Polónia

(

)

Cracóvia

SEGUNDO GRUPO
País

Cidade

Partida

Regresso

Participantes

Bulgária

Sofia

11/04/2015

20/07/2015

4 formandos

Áustria

Viena

11/04/2015

20/07/2015

4 formandos

11/04/2015

20/07/2015

4 formandos

(

)

Itália

Florença/Pádua

Irlanda

Cork

11/04/2015

20/07/2015

4 formandos

Chipre

Limassol

11/04/2015

20/07/2015

4 formandos

Grécia

Rethymno

11/04/2015

20/07/2015

4 formandos

(

**

*) As datas poderão ser sujeitas a alteração

(

**) Cidade de destino a confirmar
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6. QUEM PODE PARTICIPAR NO PROJETO
DIPLOMADOS: recém-diplomados, formados pelas respetivas entidades de envio, até um ano, num dos
setores descritos no ponto 4.
7. OBRIGAÇÕES DAS/OS PARTICIPANTES


Participar e superar todas as fases de seleção.



Comparecer sempre que a sua presença for solicitada, nomeadamente: Entrevista de Seleção,
Sessão de Preparação, Sessões de Avaliação e Acompanhamento.



Enviar atempadamente toda a informação ou documentação solicitada para a implementação do
Programa.



Respeitar as datas quer de viagem, quer do curso de língua (se aplicável) e do estágio



Assinar, antes da mobilidade, toda a documentação definida pelo Programa e respeitar as condições aí propostas.



Em caso de cancelamento sem justificação de força maior, o participante será responsável pelos
gastos em que o Promotor já tiver incorrido.



Manter atualizados os seus dados pessoais, nomeadamente contactos.



Colaborar na disseminação do projeto.



Colaborar na adequada publicitação dos apoios para o Programa de Mobilidade.

8. ETAPAS DO PROCESSO DE CANDIDATURA
8.1.

SESSÃO INFORMATIVA
Sessão de esclarecimento aberta ao público

8.2.

PRÉ-INSCRIÇÃO
As candidaturas para a participação no programa devem ser remetidas para o e-mail:
techschools.europa@gmail.com. Mais informação poderá ser consultada nas secções
específicas de cada uma das páginas web das escolas parceiras: ESTER (http://esteretp.pt/), AFTEBI (http://www.aftebi.pt/), FORESP (http://www.foresp.pt/), NOVOTECNA
(http://www.novotecna.pt/portal/), ou nas respetivas instalações.
Documentos a entregar (preferencialmente em formato digital para o e-mail que estará
indicado no blog do projeto):


Formulário de Candidatura de pré-inscrição



CV (modelo europeu)



CC

8.3.

PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATOS

8.4.

ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PRÉ-SELECIONADOS

8.5.

SELEÇÃO FINAL

8.6.

PUBLICAÇÃO DA LISTA DE BOLSAS ATRIBUÍDAS
Será afixada nas páginas web de cada parceiro do consórcio a Lista de Participantes com
Bolsa, bem como a Lista de Participantes em Lista de Espera

8.7.

INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES

9. CALENDÁRIO (*)
PRIMEIRO GRUPO
Sessão informativa

semana de 24 a 28 de novembro

Pré-inscrição

05/12/2014

Pré-seleção de candidatos

10/12/2014

Entrevista aos candidatos pré-selecionados

12/12/2014

Seleção final

15/12/2014

Publicação da lista de bolsas atribuídas

16/12/2014

Inscrição dos participantes

até 22/12/2014
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SEGUNDO GRUPO
Sessão informativa

(

Pré-inscrição

semana de 12 a 16 de janeiro
23/01/2015

Pré-seleção de candidatos

27/01/2015

Entrevista aos candidatos pré-selecionados

03/02/2015

Seleção final

05/02/2015

Publicação da lista de bolsas atribuídas

06/02/2015

Inscrição dos participantes

até 10/02/2015

)

* Poderá sofrer alterações

10. COMITÉ E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
10.1.

Critérios Obrigatórios


Ser maior de idade



Ter nacionalidade portuguesa ou de um país da UE ou ter autorização permanente de
residência



Estar no último ano de um CET de uma das entidades de envio, com data prevista de
conclusão para máximo 12 meses antes da partida em mobilidade. Nota, a atribuição
efetiva da bolsa ficará condicionada à finalização do curso


10.2.

10.3.

Nunca ter beneficiado de uma bolsa de mobilidade (LdV-FPI)

Critérios Preferenciais


Domínio de idiomas estrangeiros



Nunca ter vivido/trabalhado no estrangeiro



Experiência profissional irrelevante ou nula



Expectativas e objetivos pessoais e profissionais para a mobilidade



Maturidade



Autonomia



Plano de vida e potencial impacto da mobilidade neste

Comité de Seleção


Técnicos de cada uma das escolas parceiras.

11. INTERVENIENTES NO PROCESSO
PROMOTOR
O Consórcio enquanto Promotor deste Projeto será responsável pela Seleção, Preparação, Viagem,
Seguro e Certificação do Programa da Mobilidade.
ENTIDADES DE ACOLHIMENTO
Local de estágio
ENTIDADES INTERMEDIÁRIAS DE ACOLHIMENTO
O projeto conta com parceiros nos respetivos países. Estes terão como responsabilidade organizar e
monitorizar todo o Programa da Mobilidades (alojamento, estágio, curso de língua, avaliação e certificação)
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