
 

 
 

 
 

Edital 

No âmbito de Programa ERASMUS+ Ação-Chave 1 – Mobilidade para aprendizagem, sob proposta 
da Comissão Instaladora e Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional, decide-se a 
abertura das candidaturas para mobilidade de estudantes para Estágios (SMP) para o ano letivo de 
2019/2020, nos seguintes termos:  
 
 1. Podem candidatar-se estudantes a frequentar todos os ciclos de estudos da ESECVP-Alto 
Tâmega e recém-licenciados. O estágio poderá ser realizado no 4º ano do CLE. Os candidatos 
deverão estar inscritos no ano curricular do estágio e terem a sua situação financeira com a escola 
regularizada. 
 
2. Bolsas de mobilidade Erasmus+: 
- Mobilidades com bolsa de estágio; 
- Possibilidade de mobilidade sem financiamento (Bolsa “0”) 
 
3. A candidatura deve ser apresentada, presencialmente no Gabinete de Mobilidade e Cooperação 
Internacional localizado na Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa – Alto 
Tâmega, sita na Quinta dos Montalvões – Outeiro Seco, 5400-673 Chaves (das 9h00 às 17h30), 
acompanhada dos seguintes documentos: 
- Formulário (devidamente preenchido) disponibilizado online ou em suporte de papel no Gabinete 
de Mobilidade e Cooperação Internacional;  
- Carta de aceitação por parte da instituição de acolhimento que não possua protocolo com a 
ESECVP-Alto Tâmega; *   
- Curriculum vitae (modelo Europass); 
- Fotocópia do documento de identificação; 
- Fotocópia do cartão de contribuinte (NIF); 
- Fotocópia do cartão de estudante; 
- Comprovativo do NIB / IBAN (para onde será depositada a eventual Bolsa de Mobilidade); 
- Fotocópia de Procuração ** e do documento de identificação do procurador;  
- Fotocópia de declaração do imposto sobre o rendimento (IRS) do agregado familiar, apenas no 
caso de dificuldades económicas; 
 
* Os estudantes têm a possibilidade de se candidatar a outras instituições fazendo referência no formulário da sua 
intenção, apresentando uma carta de aceitação. 
** A Procuração que o Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional solicita não necessita de ser notarial. 

 
4. A seriação e seleção dos candidatos serão realizadas pelo Coordenador Institucional Erasmus+, 
tendo em conta os seguintes critérios: 
1º Possuir carta de aceitação da instituição de acolhimento (instituições não protocoladas com a 
ESECVP-Alto Tâmega)  
2º O país de acolhimento ser diferente do da nacionalidade do candidato. 
3º Menos tempo de participação em programas de mobilidade. 
4º Mérito académico e análise curricular. 
5º Proficiência da língua (idioma) do país de acolhimento; 
6º Dificuldades económicas devidamente comprovadas.  
 
5. As decisões sobre as reclamações são da competência do Gabinete de Mobilidade e Cooperação 
Internacional.  
 
  

Formulario%20candidatura%20erasmus%20smp.pdf
Modelo%20procuracao%20erasmus%20smp.pdf


 

 
 

 
 
 
6. Serão liminarmente indeferidas as reclamações não fundamentadas ou as que forem 
apresentadas fora de prazo.  
  
7. Os candidatos posicionados na lista ordenada em lugar que permita a sua mobilidade para 
estágio devem, junto do Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional, dentro dos prazos 
estabelecidos, proceder à instrução do processo de candidatura, sob pena de perderem o direito à 
mobilidade. 
 
8. Prazos 
  

 

Datas 

Início Fim 

Apresentação de candidaturas  23/10/2019 25/10/2019 

Afixação da lista dos candidatos elegíveis  28/10/2019 -------------- 

Reclamações 29/10/2019 -------------- 

Publicação da lista de candidatos admitidos à bolsa de mobilidade  30/10/2019 -------------- 

Reclamações 03/11/2019 -------------- 

Instrução do processo de mobilidade                                             04/11/2019  15/11/2019           

  

ESECVP-Alto Tâmega, 08 de outubro de 2018  

 

 

      O Presidente da Comissão Instaladora 

     Professor Doutor Henrique Pereira 

 

 

 

 

 


