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ABERTURA CANDIDATURAS PARA ESTÁGIOS EM ESPANHA E BULGÁRIA PROGRAMA 
ERASMUS+

Estão abertas candidaturas, até ao próximo dia 25 de janeiro, para frequência de 
estágios em empresas localizadas em Espanha (Málaga) e Bulgária (Sófia). Estão 
direcionados a estudantes que frequentem a escola nos 11º e 12º anos de escolaridade, ou 
que terminaram a sua formação há menos de um ano.

A duração dos estágios tem a duração de 60 dias para os estudantes de 11º ano de 
escolaridade e de 30 dias para os restantes estudantes.

No dia 18 de janeiro de 2019, pelas 9:30h terá lugar na Sala de Espetáculos da EPC 
uma sessão de apresentação e de esclarecimentos relacionados com a participação nesta 
experiência. 

Os estudantes serão selecionados por um júri composto por: 
- Diretor de Pedagógico; 
- Diretores de Curso do 2º e 3º anos;
- Gestora do Projeto.
A seleção dos candidatos basear-se-á nos seguintes critérios:
⦁ Mérito: média global, média componente técnica, média língua estrangeira e n.º de 

módulos em atraso à data efetiva de seleção (média de final de curso para os alunos recém-
diplomados). Ponderação: 60%

⦁ Perfil pessoal: Empenho, interesse pela vida escolar revelado durante todo o 
percurso escolar do aluno, assiduidade, pontualidade. Parecer do Diretor de Curso. 
Ponderação de 30% na seleção

⦁ Funcionalidade: motivação, disponibilidade, facilidade de inter-relacionamento, 
facilidade de comunicação, entre outras, a analisar através de entrevistas individuais e de 
grupo. Ponderação de 10%

⦁ Outros fatores a considerar: condições socioeconómicas do agregado familiar –
avaliando a sua situação no SASE; inclusão de 8 estudantes provindos de famílias 
diretamente afetadas pelos incêndios de outubro de 2017.

Informa-se adicionalmente sobre o número de vagas disponíveis para as mobilidades a 
realizar:

11º ano – 14 vagas (8 para a Bulgária e 6 para Espanha)
12º ano – 14 vagas (8 para a Bulgária e 6 para Espanha)
Ex-alunos – 9 vagas (5 para a Bulgária e 4 para Espanha)
Para se candidatarem devem entrar em contacto com os Diretores de Curso, 

manifestando o seu interesse nesta experiência. 
A participação nesta experiência permite o acesso a uma bolsa para assegurar todas as 

despesas (alojamento, transporte e alimentação), que varia em função da duração da 
estadia e do país. 

Carvalhais, 10 de janeiro de 2019

O Diretor Pedagógico

1



Nelson Ribeiro

2


