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ERASMUS K122                 30 December 2021 – 29th June 2023 (18 months) 

 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PARTICIPANTES NO PROJETO ERASMUS+ KA122 
“SUC SCHOOL: DEVELOPING SYMPATHETIC, UTOPIAN & CRITICAL CITIZENS – SUCS” 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IRMÃOS PASSOS 
 

O AEIP apresentou uma candidatura ao novo Programa Erasmus+. O projeto "SUC: Developing Sympathetic, Utopian 

And Critical Citizens" mostrou-se relevante para os objetivos e prioridades da Ação KA1 dentro do novo Programa 

Erasmus+, nomeadamente no que diz respeito à capacitação de docentes e à internacionalização da escola. 

Acreditando na transparência, coerência e justiça em todos os momentos deste projeto aprovado pela Agência 

Nacional Erasmus+, para 18 meses, especificamente na atribuição de bolsas a participantes, a Equipa de Erasmus do 

AEIP vem publicar os critérios de seleção para a participação em mobilidades no âmbito desta iniciativa. 

 

Critérios de Elegibilidade 

Os candidatos à participação neste projeto Erasmus+ KA122-SCH  (short-tem projects for mobility of learners and staff 

in school education)  terão de cumprir, cumulativamente, os seguintes critérios de elegibilidade: 

1. Preenchimento do formulário de manifestação de interesse enviado a todos os docentes do agrupamento em 

final de setembro; 

2. Preenchimento e entrega do formulário de candidatura até 5 de outubro, depreendendo, por inerência, 

manifestação de interesse; 

3. Docente em funções no Agrupamento de Escolas Irmãos Passos; 

4. Disponibilidade expressa, quando notificado e durante a primeira reunião geral, no sentido de participar na(s) 

mobilidade(s), nas atividades de preparação linguística e pedagógica, e nas atividades de disseminação e 

monitorização; 

5. Enquadramento no público-alvo específico de cada formação, de acordo com as tabelas infra: 

 

Mobilidade Público-Alvo Nº Participantes Calendarização Local 

017 - Project 
Management @ School 
TEACHERSRISE 

Docentes que desempenhem 
cargos de coordenação, 
responsáveis/integrantes de 
clubes/projetos no AEIP 

7 Arrival date: 
13-02-2022 

Departure date:  
20-02-2022 

Padova, 
Italy 

069 - English language 
skills for teachers – 
Level 1 

TEACHERSRISE 

Docentes que necessitem de 
formação no que diz respeito ao 
desenvolvimento de competências 
na Língua Inglesa, nível básico 

7 Arrival date: 
20-03-2022 

Departure date:  
27-03-2022 

Padova, 
Italy 

070 - English language 
skills for teachers – 
Level 2 

TEACHERSRISE 

Docentes que necessitem de 
formação no que diz respeito ao 
desenvolvimento de competências 
na Língua Inglesa, nível intermédio 

6 Arrival date: 
03-07-2022 

Departure date:  
10-07-2022 

Padova, 
Italy 
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Visita Preparatória  
C.E.I.P. , Santa Marina  
 

 

Diretor, adjuntos e assessores do 
Diretor ou por ele nomeados para 
sua representação 

2/3 2/3 dias  
a definir entre  
30-12-2021 e  
30-06-2022 

Badajoz, 
Spain 

Visita “Job Shadowing” 

C.E.I.P. , Santa Marina  
 

Docentes que desempenhem 
cargos de coordenação no AEIP e 
representantes de todos os níveis 
de ensino 

10 6 dias  
2/3 dias  
a definir entre  
30-12-2021 e  
30-06-2022 

Badajoz, 
Spain 

Tabela 1 - Relação das mobilidades, público-alvo, calendarização e local 

 

As datas das formações poderão ser alvo de alterações quer pelas entidades formadoras, quer pelo Diretor por 

conveniência de serviço.  

As formações “English language skills for teachers – Level 1“ e “English language skills for teachers – Level 1“ tratam 

de temáticas semelhantes, visando o mesmo público-alvo. Por conseguinte, far-se-á uma distribuição equitativa de 

formandos entre elas, dependendo do nível de Inglês do docente indicado aquando do preenchimento do formulário 

de manifestação de interesse. 

Há um conjunto de formandos que estão automaticamente selecionados devido aos cargos que desempenham, 

devendo, todavia, ter manifestado intenção em participar por meio de modelo próprio (formulário de manifestação 

de interesse). 

 A saber: 

Mobilidade Público-Alvo Calendarização Local 

017 - Project Management @ School 
TEACHERSRISE 

Docentes que desempenhem cargos 
de coordenação no AEIP: 
Coordenadores de Departamento 

Coordenadora Equipa ERASMUS 

Coordenadora dos DTs do 3ºciclo 
Coordenadora da EMAEI 

Arrival date: 
13-02-2022 

Departure date: 
20-02-2022 

Padova, Italy 

Visita “Job Shadowing” 

C.E.I.P. , Santa Marina  
 

6 dias  
2/3 dias  
a definir entre  
30-12-2021 e  
30-06-2022 

Badajoz, Spain 

Tabela 2 - Relação de Participantes automaticamente selecionados por cargos desempenhados 

 

A seleção, para a participação nas restantes mobilidades, obedece aos critérios específicos que se seguem. 

 

Critérios Específicos de Seleção 

Os candidatos serão ordenados, por prioridades, tendo em conta o tipo de vínculo com o agrupamento. 

1ª Prioridade – Docente do Quadro do Agrupamento de Escolas Irmãos Passos; 

2ª Prioridade – Docentes de outros quadros (QA/QE/QZP), em exercício de funções no agrupamento por mobilidade; 

3ª Prioridade – Docentes Contratados. 
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Cumprindo cada elemento dos seguintes critérios de seleção, o candidato será seriado com pontuações para cada 

item da seguinte forma: 

1. Atribuição de 2 pontos ao docente com envolvimento em projetos/clubes nos últimos cinco anos: que está 

ou esteve ligado a projetos/clubes, iniciativas ou atividades dentro da temática do projeto Erasmus+ KA1 

apresentado – mundo digital, sustentabilidade, práticas/comportamentos em relação ao meio ambiente e às 

mudanças climáticas, competências nas línguas estrangeiras (Inglês), internacionalização do agrupamento, 

flexibilidade curricular; 

2. Atribuição de 1 ponto ao docente com que está ou esteve ligado nos últimos 5 anos a outros projetos/clubes, 

iniciativas ou atividades educativas fora do âmbito deste KA1; 

3. Atribuição de 0 pontos ao docente com que não está ou não esteve ligado a projetos/clubes, iniciativas ou 

atividades educativas dentro desta temática. 

4. Em caso de empate, a mobilidade será decidida por escolha do Diretor. 

5. Nenhum formando poderá participar em mais do que duas mobilidades. 

 

Perfil do Participante 

Para além de preencher os Critérios de Elegibilidade e Critérios Específicos de Seleção, o participante deverá 

manifestar:  

1. motivação; 

2. vontade de partilhar a experiência (integrando conhecimentos adquiridos); 

3. capacidade de organização;  

4. necessidade de aperfeiçoamento da língua inglesa. 

 

Formulário de Manifestação de Interesse 

A manifestação de interesse será feita por meio de formulário próprio, cuja ligação será enviada por correio eletrónico 

a todos os docentes. O docente deverá entregar o formulário dentro do prazo definido. 

 

Calendarização da Manifestação de Interesse 

Abertura: 29 de setembro 2021 

Fecho: 5 de outubro 2021 

Publicação de Resultados: novembro 2021 

 

Publicação de Resultados 

Todos os candidatos serão contactados via telefónica pelo Diretor e posteriormente notificados, por correio 

eletrónico, sobre a resolução da sua manifestação de interesse.  
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A seriação dos candidatos será afixada na sala de professores da escola-sede. 

 

Reclamação 

Todos os candidatos poderão reclamar do resultado de seleção até 3 dias úteis após serem notificados. A reclamação 

deverá ser endereçada ao Diretor do agrupamento através de email. O Diretor notificará o candidato sobre a sua 

decisão. A sua decisão será final. 

 

 

Procedimentos 

Findo o procedimento de seriação dos candidatos, haverá uma reunião geral de participantes, onde ocorrerá a 

formalização da participação dos formandos no projeto e dar-se-ão informações sobre as bolsas, bem como sobre 

direitos e deveres dos mesmos. 

 

Contactos para questões 

TODAS as questões sobre a participação no projeto deverão ser enviadas para o seguinte endereço de email da equipa 

de trabalho –  erasmus@aeip.pt –  ou sua coordenadora –  anajuanico@aeip.pt.  
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