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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EM MOBILIDADE 

Programa de Mobilidade de Docentes Erasmus+ (Ação-Chave 1) 

 
Preâmbulo 

A seleção de participantes para participação em mobilidade obedece aos critérios previamente 

aprovados em candidatura e que estão conformes com o programa Erasmus+ e o Regulamento do 

Programa de Mobilidade Erasmus+ do Agrupamento de Escolas Martinho Árias, Soure (AEMAS). 

 

Capítulo I 

Mobilidade para cursos de formação estruturados 

Artigo 1º  

Destinatários/as 

Os/As participantes são docentes e membros da direção do AEMAS que demonstrem motivação 

para participarem num projeto de mobilidade.  

 

Artigo2º 

Critérios de seleção 

1 - Em candidatura foram definidos critérios de seleção, consoante a área da mobilidade, que são 

agora aplicados. A valoração das candidaturas será efetuada numa escala de 0 a 100 pontos. 

2 - Para os/as candidatos/as a mobilidade na área das práticas pedagógicas e métodos inovadores 

em sala de aula (incluindo as subáreas de ensino de línguas estrangeiras, matemática e utilização de 

ferramentas TIC em sala de aula) foram estabelecidos os seguintes critérios:  

a) Motivação para participar na mobilidade – 40 pontos: 

a. Justificação da sua participação como promoção das práticas pedagógicas do 

agrupamento (pontuação até 20 pontos). 

b. Proposta para a integração das competências e experiências adquiridas no 

desenvolvimento do AES e disseminação dos resultados do projeto (máx. 20 

pontos); 

b) Área em que leciona – máx. 20 pontos, privilegiando-se na seleção as áreas da matemática e 

línguas estrangeiras com 20 pontos e outras áreas com 10 pontos; 

c) Experiência com estudantes com dificuldades educativas e/ou deficiências – máx. 10 pontos, 

privilegiando-se quem demonstre experiência. 

3 - Para quem se candidatar a realizar mobilidade na área da promoção da motivação e inclusão de 

alunos com dificuldades em sala de aula foram estabelecidos os seguintes critérios: 

a. Motivação para participar na mobilidade – 40 pontos: 
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a. Justificação da sua participação como forma de aumentar a motivação de 

estudantes e a inclusão de jovens com mais dificuldades em sala de aula (pontuação 

até 20 pontos). 

b. Proposta para a integração das competências e experiências adquiridas no 

desenvolvimento do AES e disseminação dos resultados do projeto (máx. 20 

pontos); 

c. -experiência com estudantes com características específicas (exemplo: deficiência, 

dificuldades de aprendizagem; provenientes do Brasil ou Venezuela) – máx. 30 

pontos, privilegiando-se quem tenha experiência com alunos/as com 

NEE/dificuldades de aprendizagem (10 pontos), problemas comportamentais (10 

pontos) e/ou situações familiares promotoras de exclusão social (10 pontos). Quem 

apresente experiência em dois critérios pontuará 20 pontos e em três critérios 

pontuará 30 pontos. 

 

4 - Independentemente da área da mobilidade a que se candidata acrescem os seguintes critérios: 

a) Posse de CCP e/ou certificado de formador emitido pelo CCPFC de Braga – 10 pontos para 

quem possua; 

b) Experiência de trabalho com plataformas europeias (eTwinning, School Education 

Gateway, EPALE, Plataforma Europeia de Disseminação de resultados) – 10 pontos para 

quem possua; 

c) Domínio de língua estrangeira – máx. 10 pontos para quem domine o inglês e 5 pontos 

para quem domine outra língua. 

 

5 - Como critério de desempate será privilegiado/a o/a candidato/a com mais anos de serviço. 

 

Artigo3º 

Etapas do processo de seleção 

1 - São feitas reuniões por nível de ensino de forma a apresentar o programa Erasmus+, o projeto 

aprovado e os critérios de seleção de candidaturas à mobilidade.  

2 - Durante 15 dias, os/as docentes interessados/as em participar têm de se candidatar através do 

preenchimento de um formulário online.  

3 – Após o encerramento das inscrições sai a primeira lista de pré-selecionados/as e divulgada a lista 

de candidatos/as que passam à fase de entrevista (as 3 primeiras pessoas de cada área passam à 

fase de entrevista). 

4 – Durante 1 semana após a divulgação da lista de pré-selecionados/as estará aberto o período de 

reclamações referente à pré-seleção.  

5 - Após as reclamações, e no período de 15 dias, são realizadas as entrevistas de seleção e, 

seguidamente, divulgadas as listas finais de seleção com candidatos/as selecionados/as e lista de 

espera.  
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6 – Após a divulgação das listas finais de seleção, está aberto o período de reclamações por 7 dias. 

Após o período de reclamações, é divulgada a lista definitiva de selecionados/as e lista de espera 

caso existam desistências. 

 

Artigo 4º 

Júri de seleção 

1 - O júri envolvido no processo de seleção de candidaturas é composto por 2 membros da direção 

do AEMAS e 1 pessoa envolvida na coordenação do projeto. 

 

Capítulo II 

Mobilidade para fins de aprendizagem através da realização de job shadowing 

Artigo 5º  

Destinatários/as 

1 - Relativamente às mobilidades para melhoria de competências de gestão, não existem critérios de 

seleção, porque essas vagas estão, automaticamente, reservadas aos membros da direção do 

Agrupamento de Escolas Martinho Árias, conforme estipulado em candidatura apresentada a 

financiamento. 

2 - Relativamente à mobilidade para melhoria de competências na área das línguas estrangeiras não 

há seleção, pois a vaga destina-se à docente que frequentou diversos cursos de formação sobre CLIL 

- Aprendizagem Integrada de Conteúdos e Línguas (Content and Language Integrated Learning) e 

PBL – Aprendizagem Baseada em Problemas (Project Based Learning) e que aplica estas 

metodologias em sala de aula. 

 

Soure, 7 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 


