INFORMAÇÕES
CANDIDATURAS AO PROGRAMA ERASMUS MAIS
(Prazo limite 12/10/2018)
1 - O que é o Programa ERASMUS+? Como se processa a inscrição do aluno candidato?
1.1. O que é o Programa Erasmus Mais?
O Erasmus+ é o novo programa da UE para a educação, formação, juventude e
desporto.
O Erasmus+ entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2014. Este Programa consolida sob
um único quadro de apoio as áreas da educação, formação, juventude e desporto e
outros programas internacionais.
O programa Erasmus+ é destinado a apoiar as atividades de educação, formação,
juventude e desporto em todos os setores da aprendizagem ao longo da vida,
incluindo a Formação Profissional.
O que envolve o Erasmus Mais - O programa Erasmus + foi criado com base na
iniciativa Erasmus e Leonardo da Vinci, célebre pelas oportunidades que oferece aos
estudantes do ensino secundário profissional em termos de mobilidade para fins de
aprendizagem, estágio ou formação.
1.2. O que são as bolsas ERASMUS MAIS?
As bolsas ERASMUS Mais são bolsas de mobilidade, não são bolsas de estudos, e
destinam-se, apenas, a cobrir as despesas suplementares resultantes da realização de
um período de estágio noutro Estado elegível, designadamente as despesas de viagem
e as decorrentes da diferença do custo de vida no país anfitrião.
1.3. Quem se pode candidatar e em que condições?
Podem candidatar-se à bolsa ERASMUS MAIS os alunos do Agrupamento de Escolas
de Estarreja que frequentam actualmente o 12.º ano dos cursos profissionais. Existem
15 vagas disponíveis – 5 para Portsmouth (RU), 5 para Sevilha (ES) e 5 para Roma (IT).

1.3.1 Critérios de selecção:
Os alunos que concorrem a uma vaga e a uma bolsa Erasmus + são seleccionados de
acordo com os seguintes critérios de selecção:
1.º- Menor número de módulos em atraso;
2.º - Melhor média das classificações modulares até então alcançadas;
3.º Conhecimento da Língua Inglesa (aplica-se apenas aos alunos interessados em
candidatar-se a uma vaga no Reino Unido e na Itália);
4.º - Competências técnicas – Os Diretores de Curso, conjuntamente com a equipa
técnica dos docentes de cada curso, dão parecer sobre as competências técnicas que
cada aluno candidato revela nesta fase da sua formação.
5º - Assiduidade/Pontualidade – como critério de desempate entendeu-se eleger a
assiduidade. Assim, em caso de empate, é selecionado o aluno com menor número de
faltas injustificadas.
1.4. Como se processa a Candidatura?
A candidatura realiza-se mediante:
• Preenchimento do formulário disponível online, no site do Agrupamento de Escolas
de Estarreja (http://www.aeestarreja.pt/) e entregue no gabinete da Direção, dentro
das datas definidas (até às 13h00 do dia 12 de outubro de 2018).
1.5. Divulgação de Resultados:
Os resultados das candidaturas serão divulgados no mais breve espaço de tempo.
Na sequência da publicação das listas de colocações os alunos selecionados têm 10
(dez) dias para:
1- Manifestarem, por escrito a aceitação da sua vaga com a autorização do
Encarregado de Educação.
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