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Critérios de seleção dos participantes no projeto
(aprovados no Conselho Pedagógico de 5 de setembro de 2018)

O processo de seleção dos candidatos é coordenado pela Equipa Erasmus + do Agrupamento
e supervisionado pelo Conselho Pedagógico, que monitoriza a clareza, a transparência e a
justiça dos procedimentos.

Na candidatura individual, a apresentar por submissão de documento normalizado, cada
candidato deve mencionar:
a) motivação para participar na experiência de mobilidade internacional, explicitando a relação
entre os objetivos da experiência a que se candidata e as suas necessidades de formação;
b) impacto previsível da sua participação ao nível individual e ao nível organizacional;
c) compromisso pessoal para com o estrito cumprimento do plano de mobilidade a que se
candidata;
d) disponibilidade para desenvolver atividades de registo, de documentação e de avaliação da
sua participação na mobilidade;
e) disponibilidade para participar em atividades de disseminação dos resultados obtidos com a
sua participação, dentro e fora da escola;
f) potencial de desenvolvimento de futuros projetos a desenvolver com parceiros internacionais.

A aplicação dos critérios de seleção procurará assegurar a identificação do candidato com o
melhor perfil, ponderando o valor da participação de cada profissional face aos objetivos
específicos da atividade de mobilidade e à finalidade do nosso projeto.

São valorizadas as candidaturas:
-que apresentem um elevado potencial de impacto, tanto a nível individual como a nível
organizacional (40 pontos em 100);
-que integrem a planificação de ações concretas de disseminação através de modalidades
colaborativas, em contexto, de aplicação concreta das aprendizagens realizadas (40 pontos em
100);
-e que, com um elevado grau de probabilidade, possam dar origem, direta (pelo próprio) ou
indiretamente (por influência sobre outros), a novos projetos a desenvolver com parceiros
internacionais (20 pontos em 100).
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