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SESSÃO DE DIVULGAÇÃO/ESCLARECIMENTO

O Projeto "EUROMOBILITY - The Future is NOW!", desenvolvido pela Escola
Profissional de Setúbal (EPS), através do seu Gabinete de Projetos Comunitários
(GPC), em parceria com duas entidades distintas, a EPD - European Projects

Development, com sede em Portugal e intervenção em Espanha e na Letônia e
com a Escola IIS CESARE BATTISTI em Itália, pretende dar continuidade ao
trabalho desenvolvido nos últimos 16 anos ao nível da internacionalização da
formação em alternância e alargar a sua área de ação para a promoção de
estágios e consequente empregabilidade de alunos diplomados, bem como,
promover formação para colaboradores da escola ao nível europeu de forma a
fomentar cada vez mais o trabalho em parceria e rede europeia.
O projeto terá a duração de 24 meses, com início em janeiro de 2017 e
conclusão em dezembro de 2018. Durante este período serão desenvolvidos
todos os mecanismos para a realização de diferentes fluxos que contam com
um total de 64 participantes.

O desenvolvimento dos fluxos irá ser realizado da seguinte forma:
•

Alunos/Formandos - para Espanha, Itália e Letônia. Estágios nas áreas
de formação correspondentes; duração de 30 dias + 2 dias viagem;
total de 32 participantes e 12 acompanhantes.

•

Diplomados - de 01/01/2017 a 30/10/2018 - para Espanha, Itália e
Letônia. Estágios nas áreas de formação correspondentes; duração de
45 dias + 2 dias viagem; total de 12 participantes.

O incentivo e promoção da mobilidade em contexto europeu de todos os
intervenientes na/da escola tem sido uma prioridade nos últimos anos, de
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forma a permitir a todos um alargamento da sua área de intervenção, novas
competências, bem como o enriquecimento pessoal, social e cultural.
Assim, o impacto esperado após a sua intervenção neste projeto é uma
experiência de trabalho/estágio em contexto europeu, sendo valorizados os
seus conhecimentos e competências técnicas, aumento das competências
linguísticas, pessoais e sociais na promoção do seu futuro através da
empregabilidade no espaço europeu.

Condições de frequência:
•

Financiamento para viagem, alojamento, transporte local, seguros e
bolsa de subsistência;

•

Estágio na área de formação;

•

Visitas culturais;

•

Certificados de estágio;

•

Curso de Línguas OLS (Espanha e Itália);

•

Curso de Línguas (Letónia).

Processo de seleção:
- Informação sobre o projeto;
- Apresentação da candidatura espontânea dos alunos/formandos ao respetivo
Orientador Educativo de Turma (OET)/Responsável de Ação (RA);
- Seleção, pelos Conselhos de Turma/Equipa Formativa, de 5 (máximo)
candidatos conforme critérios;
- Os candidatos indicados enviam carta de candidatura e CV’s (em Português e
Inglês) com foto ao GPC;
- Entrevista individual com o GPC e Diretora (cf. grelha de entrevista para aferir
competências pessoais, sociais e outras).
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Critérios de seleção:
A seleção dos alunos deverá realizar-se com a participação de todo o Conselho
de Turma (CT)/Equipa Formativa(EF) tendo por base os seguintes critérios:
(todos os alunos devem ter conhecimento destes critérios):
i.

Alunos da Turma que integram o “Quadro de Honra” da Escola *

ii.

Vontade e disponibilidade para participar no Projeto

iii.

Desempenho durante a Formação em Contexto de Trabalho/Formação

Prática em Contexto de Trabalho de 2º ano
iv.

Capacidade de integração, adaptação e tolerância

v.

Motivação, determinação e capacidade para superar dificuldades

vi.

Capacidade de Trabalho, Autonomia e Iniciativa

vii.

Sentido de Responsabilidade

viii.

Assiduidade e Pontualidade

ix.

Desempenho escolar

x.

Conhecimento da Língua Inglesa (língua de trabalho no projeto)

xi.

Bons conhecimentos técnicos na Área de Formação

* Diploma/Prémios de Mérito (Quadro de Honra) – No despacho do Diário da Republica 2ª Série no20513/2008 de 5 de Agosto de 2008, o Ministério da Educação criou nas
escolas a figura do “Diploma/Prémio de Mérito”, o qual distingue os alunos cuja dedicação, esforço no trabalho e desempenhos escolares durante o seu percurso formativo
seja reconhecido.

A EPS, integrou esta nova figura no art.92º do seu Regulamento Interno criando o “Quadro de Honra”. De acordo com o previsto, estes alunos têm primazia no critério de
Seleção para participar em Projetos de Mobilidade, uma vez que ao longo do seu percurso Formativo deram provas do seu empenho, dedicação e profissionalismo.
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Calendário previsto:
- Sessões de divulgação – de 15 a 31 de março;
- Data limite para os alunos manifestarem ao OET/RA interesse em participar
no projeto – 01/04/2017;
- Seleção de candidatos pelos CT/EF – de 01 a 12 de abril;
- Data para entrega no GPC de carta de candidatura e CV’s – 21 de abril;
- Entrevistas de seleção – de 08 a 12 de maio;
- Divulgação de resultados (são enviados por mail e afixados) – até 15 de
maio;
- Confirmação de participação (mail para o GPC) – até 17 de maio;
- Reunião com os alunos selecionados e Encarregados de Educação – de 22 a
26 de maio;
- Reconfirmação de participação – até 31 de maio;
- Envio de documentação ao GPC (mail) – até 09 de junho;
- Semana de preparação para a mobilidade – de 28 de agosto a 01 de
setembro;
- Mobilidade – de 03 de setembro a 04 de outubro; PREVISTO
- Entrega de documentação da mobilidade/projeto – até 09 de outubro;
- Apresentação da mobilidade à Comunidade Educativa – Semana da Escola ou
outra data a definir.

ALUNOS

PROFESSOR

(VAGAS)

ACOMPANHANTE

ESPANHA – BARCELONA

6

1

ITÁLIA – ROMA

6

1

LETÓNIA - RIGA

6

1
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