INSCRIÇÕES ABERTAS | MOBILIDADE DE ALUNOS 2017

GOSTARIAS DE REALIZAR A FCT, O ESTÁGIO FORMATIVO
OU UM ESTÁGIO PÓS-CURSO NUM OUTRO PAÍS DA EUROPA?

HÁ VAGAS PARA ITÁLIA, AÚSTRIA, ESTÓNIA E ESPANHA!

PARA QUEM?

CURSOS PROFISSIONAIS
CONCLUÍSTE O CURSO EM 2016?

isite

ESTÁS NO 3º ANO?

VAIS CONCLUIR O CURSO EM 2017?

isite

CURSOS VOCACIONAIS DE SECUNDÁRIO
ESTÁS NO 2º ANO?

VAIS CONCLUIR O CURSO EM 2017?

isite

CANDIDATA-TE!
ENVIA PARA secretariado@citizens.pt
ATÉ 19 DE OUTUBRO!

Carta de motivação em português e inglês
CV em português e inglês (formato Europass)
Cópia Cartão Cidadão
Fotografia tipo passe (ficheiro ou papel)
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

Classificação de 1 a 10 para cada um dos critérios. Pontuação máxima = 100.











Nível de desempenho na FCT anterior
Cumprimento de todos os trabalhos curriculares solicitados pelos professores
Cumprimento de propostas extracurriculares indicadas pelos professores
Evolução do percurso escolar do aluno
Nº de módulos em atraso*
Nº de faltas de competência **
Assiduidade***
Pontualidade
Capacidade de trabalho em equipa e relacionamento interpessoal com os colegas
Motivação e disponibilidade para experiência transnacional

Haverá uma Entrevista Individual.
Em caso de empate, é dada prioridade a alunos que nunca tenham saído do país.
Os alunos que completem 18 anos até ao fim de 2016 terão 10 pontos acrescidos.
* (0 módulos em atraso =10 pontos; 1=9; 2=8; 3=7; 4=6; 5=5; 6=4; 7=3;8=2; 9=1; 10 ou mais=0 pontos)
** (0 faltas competência=10 pontos; 1=9; 2=8; 3=7; 4=6; 5=5; 6=4; 7=3;8=2; 9=1; 10 ou mais=0 pontos)
*** (0 faltas=10 pontos; 1=9; 2=8; 3=7; 4=6; 5=5; 6=4; 7=3;8=2; 9=1; 10 ou mais=0 pontos – faltas por doença justificada
não contam)

PROCEDIMENTO:






Os alunos interessados enviam a documentação solicitada para a fase de candidatura;
A Escola reúne a informação necessária para a avaliação dos candidatos, segundo os critérios
de seleção, e é realizada uma entrevista individual;
A Escola divulga os resultados e a classificação atribuída a todos os candidatos;
Após a divulgação dos resultados de seleção, o aluno tem três dias para manifestar a sua
aceitação ou recusa do projeto.
Se um aluno selecionado desistir, é substituído por outro com classificação imediatamente
abaixo. Neste caso, os alunos em lista de espera são colocados por ordem sequencial.
O aluno pode manifestar preferência por algum país, porém pode suceder ser colocado num
outro local, devido a indisponibilidade do primeiro em acolher jovens no curso em questão ou
devido ao número limitado de vagas por país.
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DURAÇÃO: As FCTI, Estágios Formativos Internacionais ou Estágios Internacionais Pós-Curso têm
a duração de 2 meses.
APOIO: As Formações em Contexto de Trabalho Internacionais/Estágios Formativos
Internacionais são apoiados pelo Programa Erasmus+, havendo um número limitado de vagas.
O programa Erasmus+ assegura as despesas relacionadas com viagens, seguro e alojamento e cada
participante recebe uma bolsa de subsistência.
O Programa Erasmus+ Ação Chave 1 é uma iniciativa da Comissão
Europeia, através do qual se promovem estágios e formação em
empresas e outras entidades transnacionais a serem usufruídos por
alunos e professores das escolas e instituições integrantes no Programa.
Tem como objetivo apoiar a participação em ações de formação e
aperfeiçoamento e a aquisição e utilização de novos conhecimentos,
competências e qualificações, de forma a facilitar o desenvolvimento
pessoal, a empregabilidade e a participação no mercado de trabalho
europeu, de todos quantos forem selecionados.

TOMA NOTA!
PRAZO DE CANDIDATURA

19 outubro 2016

ENTREVISTAS

2 e 7 novembro 2016

RESULTADOS

Até 11 novembro 2016

INÍCIO DA PREPARAÇÃO DA MOBILIDADE

A partir de 15 novembro 2016

INÍCIO DA MOBILIDADE

A partir de janeiro 2017

(FCT e Estágios Formativos)
INÍCIO DA MOBILIDADE

A partir de setembro 2017

(Estágios Cós-Curso)

6 outubro 2016
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