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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA PARTICIPANTES

Os participantes para as mobilidades serão selecionados entre os docentes e não docentes, para formação nos 
cursos estruturados que mais se adequam ao seu perfil e necessidades apresentadas.
Os participantes devem compreender e constatar a importância do uso das novas tecnologias da era digital; a 
multifuncionalidade dos novos espaços e equipamentos e os benefícios da adoção desses novos conhecimentos e 
competências na prática do ensino.     

Processo de seleção:

A seleção será processada de forma justa e equitativa e os seus critérios e resultados divulgados por escrito para 
servir de suporte a eventuais ocorrências de reclamação.
Será dada prioridade a pessoal que não participou em mobilidades de pessoal educativo do ensino escolar no ano 
anterior.
Havendo candidatos titulares de cargo único, estes serão automaticamente selecionados. 

Aos restantes candidatos, caso sejam em número superior ao previsto para as mobilidades, serão aplicados os 
seguintes critérios:

Critérios gerais:  (peso de 40% na avaliação global)

- disponibilidade para a mobilidade nas datas previamente anunciadas;
- motivação, no caso de titulares de cargos, relativamente aos objetivos e conteúdos da formação;
- disponibilidade para partilhar a experiência e aplicação dos resultados na aprendizagem na prática letiva;
- colaboração na disseminação, divulgação e partilha dos resultados contributivos para a sustentabilidade do 
  projeto no futuro da escola para além do ciclo de vida do projeto.

Critérios específicos:  (peso de 60% na avaliação global)

- experiência anterior em projetos europeus e/ou E-twinning;
- experiência na implementação de práticas inovadoras na escola;
- aptidões mínimas de nível A2 na língua de trabalho, de acordo com o Quadro Europeu Elementar Comum de 
  Referência para as línguas;
- gestores de estruturas médias;
- particular interesse e necessidade relativamente à temática da formação e conteúdos;
- outros considerados relevantes na instituição no momento de seleção. 

Método:  Questionários e entrevistas  

- composição de um comité jurado – dois membros da Direção Titular mais o Coordenador dos projetos Erasmus 

+. 


