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ESTÁGIO CURRICULARES ERASMUS +
Ano Letivo 2021 / 2022
Para este ano letivo a Escola ETIC / EPI tem aprovado um projeto no âmbito do Programa
Erasmus + que vai permitir a realização do estágio curricular dos cursos profissionais num
outro país europeu.

Os alunos que pretendam integrar este projeto e assim realizar o seu estágio curricular num
outro país europeu terão de apresentar a sua candidatura de acordo com as presentes regras.

Projeto:

ERASMUS + K1 MOBILIDADE

Vagas:

14 Estágios (máximo)

Duração:

94 DIAS (+ / - 13 / 14 semanas, podendo ser adaptado)

Data Limite Candidatura:

7 de Novembro 2021

Processo Candidatura:
•

Submissão da candidatura online através do endereço disponibilizado
o

•

CANDIDATURA ESTÁGIOS CURRICULARES ERASMUS

Envio PROJETO Erasmus e envio da DOCUMENTAÇÃO de candidatura
o por mail: direcao_pedagogica@epi.edu.pt
o

Deve guardar comprovativo de entrega e leitura

Calendário Estágio:
•

Segue o calendário previsto para FCT – Estágio.

Condições Oferecidas:
•

Viagem

•

Alojamento (apartamento /residencial / casa de família)

•

Bolsa Subsistência – 4 prestações (a última só depois do regresso e após entrega de toda a
documentação)

•

Seguro

•

Língua de trabalho: Inglês

•

Formação linguística on-line na língua do país de acolhimento
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•

Caso tenha avaliação negativa no estágio ou na preparação linguística, terá de repor os
valores recebidos

•

Caso seja menor tem que ter autorização expressa do Encarregado Educação

Avaliação Curricular do Estágio: segue o modelo de FCT adaptado, com relatórios de alunos e
avaliação dos responsáveis

CANDIDATURA:
•

Submissão da candidatura online através do endereço disponibilizado

•

Envio Projeto Erasmus
o

Tema: “O que espero do Estágio Erasmus”

o

Formato: Livre, mas digital e passível de análise em computador (tem de ser
enviado ficheiro, não pode estar online).

o

Os projetos apresentados têm de conter logótipo da EPI, ETIC e programa
Erasmus+

o

Projetos bilingue (Português / Inglês) são valorizados

o

Caso pretenda aceder aos depoimentos de alunos que participaram
anteriormente, poderá fazê-lo aqui AQUI

•

•

Documentação a enviar:
o

Carta de Motivação

o

CV Criativo em inglês

o

Autorização do Encarregado de Educação no caso de alunos menores

IMPORTANTE - O Projeto e a documentação devem seguir em conjunto

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

CRITÉRIOS de SELEÇÃO
•

Número de módulos em atraso (mais de 6 módulos em atraso é excluído)

•

Módulos em atraso por F é excluído

•

Faltas (mais de 12 injustificadas no ano anterior é excluído)
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•

Classificação das disciplinas técnicas

•

Avaliação qualitativa da Coordenação e O. E.

•

Avaliação do Projeto Erasmus apresentado

•

Avaliação do CV Criativo, da carta de motivação e do argumento que consta na
candidatura.

•

Caso se considere pertinente para a seleção, realização de entrevista pessoal e
apresentação e defesa do projeto apresentado

•

A direção Pedagógica pode não preencher todas as vagas disponíveis caso não se
considere o aluno candidato com perfil adequado ou merecedor de ser selecionado

RESULTADOS da SELEÇÃO
•

Resultados da seleção serão divulgados até 23 Nov. 2021

•

Os alunos selecionados terão de entregar a seguinte documentação para o endereço
de correio eletrónico susana_bronze@etic.pt:
o

CV Europass em Inglês com link para portfólio on line

o

CV criativo em inglês (melhorado)

o

Cópia digitalizada de BI / Cartão Cidadão

o

Comprovativo NIB, Entidade Bancária e Dependência de conta em que o aluno
seja titular.

•

Entregar frase a expressar o sentimento por ter sido um dos selecionados e
expetativas em relação à sua participação no projeto

•

Data limite de entrega da documentação: 29 Novembro 2021

•

Reunião com Alunos Selecionados, Pais e Encarregados Educação: 06 Dezembro 2021

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.
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•

Os candidatos selecionados, caso pretendam, podem apresentar parceiro para realizar
o seu estágio de acordo com as seguintes condições:
o

Declaração da empresa onde assuma a responsabilidade de receber o aluno
enquanto estagiário.

o

Declaração da empresa a aceitar fazer parte do projeto Erasmus + e cumprir as
regras estabelecidas.

o

Provar que tem, ou pode assegurar o alojamento no período de estágio.

o

Disponibilidade para contratar com a escola todo o processo administrativo e
de avaliação respeitante ao projeto.

o

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

o
•

Entrega da documentação até 10 Janeiro 2020

Este processo de pesquisa e de contato deve ser SEMPRE realizado pelos alunos
selecionados, independentemente de ser concretizado, sendo base de avaliação de
procura de estágio.

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.

AVALIAÇÃO FINAL ESTÁGIO
•

Segue o procedimento definidas em FCT _ estágio com as devidas adaptações

ACOMPANHAMENTO
•

O acompanhamento do estágio é realizado pelo coordenador de curso e seguirá os
moldes do regulamento geral da escola.
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NOTAS FINAIS
•

Pela especificidade de alguns cursos, os alunos selecionados poderão não ser
colocados em estágio, ou o mesmo apenas poderá ser realizado se cumpridas algumas
condições específicas.

•

Qualquer questão não prevista neste regulamento será decidida pela Direção
Pedagógica.

RESUMO DAS DATAS

14 Set. 2021

- Início Candidatura

07 Nov. 2021

- Data Limite Candidatura

23 Nov. 2021

- Comunicação do resultado da seleção

29 Nov. 2021

- Data limite de entrega da documentação final

06 Dez. 2021

- Reunião com alunos selecionados e Encarregados de Educação

10 Jan. 2021

- Data limite para a entrega da ficha de procura de estágio Erasmus

ALERTA IMPORTANTE
O período de estágio previsto abrange as datas do calendário dos exames nacionais do ensino
secundário, pelo que deverá definir as suas prioridades.
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