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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES EM MOBILIDADE 

Programa Erasmus+ de Intercâmbio entre Escolas (Ação-Chave 229) 

 
Preâmbulo 

A seleção de estudantes 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). 

 

Mobilidade de estudantes 

Artigo 1º  

Destinatários/as 

Os/As participantes são estudantes do AEMAS que demonstrem vontade em participar num projeto 

de mobilidade.  

 

Artigo 2º 

Critérios de seleção 

1 - A valoração das candidaturas será efetuada numa escala de 0 a 100 pontos respeitando os 

seguintes critérios: 

a. Motivação e envolvimento no projeto, nomeadamente, comparência às 

reuniões/atividades do projeto, trabalho desenvolvido no projeto, participação na 

plataforma do projeto, interesse no projeto, domínio da língua inglesa adequado à 

escolaridade do/da estudante - 55% 

b. Aproveitamento no último período escolar, nomeadamente, média aritmética 

simples das disciplinas, com base na nota do último período escolar – 15% 

c. Inexistência de problemas comportamentais – 15% 

d. Existência de fatores de exclusão social, nomeadamente, financeiros, sociais, 

familiares, escolares ou outros definidos em equipa do projeto – 15% 

2 – Dependendo da candidatura aprovada relativa a cada projeto, podem existir critérios de seleção 

específicos e, que caso existam, são divulgados no formulário de candidatura. 

 

Artigo 3º 

Instrumentos de seleção 

A candidatura é efetuada através de preenchimento de formulário de candidatura por parte do/da 

estudante interessado/a em participar e entrevista pessoal com o/a estudante e coordenação do 

projeto. 
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Artigo 4º 

Etapas do processo de seleção 

1 - São feitas reuniões com os/as encarregados/as de educação e a equipa do projeto para 

apresentação do projeto, condições de participação e esclarecimento de dúvidas.  

2 – Em simultâneo com as reuniões referidas no ponto anterior é disponibilizado, durante 15 dias, 

um formulário online para os/as estudantes se candidatarem à mobilidade.  

3 – Após o encerramento das inscrições, sai a lista de pré-selecionados/as com indicação dos/as 

candidatos/as que passam à fase de entrevista. 

4 – Durante 1 semana após a divulgação da lista referida no número anterior está aberto o período 

de reclamações.  

5 - Após o período de reclamações são realizadas as entrevistas de seleção durante três semanas. 

6 – Após as entrevistas são divulgadas as listas provisórias de seleção com candidatos/as 

selecionados/as e em lista de espera.  

7 – A lista final de seleção é divulgada a partir do momento que existam dados para avaliar a alínea 

b) do ponto 1, do artigo2º. 

 

Artigo 5º 

Júri de seleção 

O júri envolvido no processo de seleção de candidaturas é composto por 1 elemento da 

coordenação do projeto Erasmus+, 1 docente envolvido/a no projeto e o/a diretor/a de turma, ou 

alguém que o substitua, do Conselho de Turma da turma a que o/a candidato/a pertence. 

 

Soure, 15 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 


