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ERASMUS+ KA1 – Mobilidade Individual para fins de aprendizagem 

 

MOBILIDADE DE PESSOAL EDUCATIVO DO ENSINO ESCOLAR 

 

PROJETO “MAIS” 

REGULAMENTO 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento define o processo de candidatura e seleção dos candidatos ao 

programa Erasmus+ KA1 - mobilidade individual para fins de aprendizagem, no âmbito do 

projeto “MAIS” do Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama. 

 

Artigo 2.º 

Conceitos 

a)“ECOPE+” - Equipa de Coordenação do Projeto Erasmus+, com sede na E.B.2,3 Aranguez, 

constituída com o objetivo de planear as várias etapas do projeto e apoiar os participantes 

nos diversos eventos formativos. 

b)“Carta de compromisso” – Acordo de aprendizagem entre a ECOPE+ e os participantes 

envolvidos na mobilidade, no qual estes últimos se comprometem a fazer a disseminação, 

junto da comunidade escolar e local, das aprendizagens feitas. 

c) Contrato Erasmus+ - Contrato realizado entre o participante e o representante legal da 

Instituição e que define as condições gerais a nível da responsabilidade, resolução do 

contrato, proteção de dados, controle e auditorias entre as partes contratantes. 

 

Artigo 3.º 

Equipa coordenadora do projeto Erasmus+ MAIS 

O projeto é coordenado por uma equipa de professores de vários ciclos e áreas de 

ensino. 
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Artigo 4.º 

Funções da ECOPE+ 

Compete à ECOPE+ o desenvolvimento das principais atividades de suporte às sete 

mobilidades previstas: 

a) Planificação das mobilidades. 

b) Inscrição e pagamento dos eventos formativos. 

c) Reserva e pagamento das viagens e estadia dos participantes. 

d) O pagamento do apoio individual para subsistência ao participante, conforme 

estipulado no Artigo 12.º. 

e)Apoio às atividades de disseminação e planificação das novas atividades decorrentes das 

experiências vividas, a realizar pelos participantes. 

f)Atividades de avaliação ao longo do processo. 

g) MobilityTool – Ferramenta online destinada a registar todas as informações do projeto. 

 

Artigo 5.º 

Candidatura ao projeto de mobilidade 

Os professores efetuam exclusivamente online, a sua candidatura para admissão ao 

programa de mobilidade através da apresentação de: 

a)Preenchimento de um formulário online; 

b)Submissão online do Curriculum vitae; 

c)Submissão online da Carta de motivação e de compromisso. 

 

Artigo 6.º 

Estrutura dos documentos a apresentar na candidatura 

O Curriculum vitae não deverá exceder 2 páginas A4 e a Carta de motivação e de 

compromisso, 1 página A4, em letra Trebuchet, tamanho 11 e espaçamento 1.5. 
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Artigo 7.º 

Critérios de seleção dos candidatos 

Após a análise dos documentos de candidatura, estes serão ordenados tendo em conta 

os seguintes parâmetros: 

1- Curriculum Vitae (35 pontos) distribuídos da seguinte forma: 

a) Pertencer ao Quadro de Agrupamento/Quadro de Escola – 5 pontos; 

b) Cargos desempenhados nos últimos 5 anos – 5 pontos; 

c) Dinamização de projetos - 16 pontos (8 pontos - projetos desenvolvidos na 

comunidade; 8 pontos - dinamização de projetos Erasmus+ e Leonardo da Vinci); 

d) Participação em disseminações – 9 pontos, (1 ponto por cada disseminação). 

2 - Carta de motivação e de compromisso (20 pontos) distribuídos da seguinte forma: 

a) Motivação demonstrada – 10 pontos (5 pontos - estabelece relação entre o conteúdo 

da ação e a necessidade da formação no seu percurso profissional; 5 pontos - estabelece 

relação entre o conteúdo da ação e as suas expetativas profissionais); 

b) Espírito de aprendizagem ao longo da vida – 10 pontos; 

3 - Participação no grupo de trabalho que formalizou a candidatura, ECOPE+ - 25 pontos. 

4 – Plano de disseminação dos conhecimentos/experiências adquiridos na mobilidade (20 

pontos) distribuídos da seguinte forma: 

a) Pertinência das ações propostas – 5 pontos; 

b) Dinamismo/criatividade – 5 pontos; 

c) Implementação em contexto sala de aula, clubes e projetos – 10 pontos. 

 

5 - Outros critérios de ponderação para aceitação da mobilidade 

a) Ordem de chegada da candidatura – Em caso de empate, a ordem de submissão da 

candidatura será fator de desempate. 

b) Frequência de formação em cursos Erasmus KA1 dados/facilitados  por este 

agrupamento - Em caso de empate, o menor número de dias de formação será fator 

de desempate. 

c) Critério de eventual exclusão para uma determinada atividade – Pertença a um 

mesmo conselho de turma (CT). A escola não pode ficar sem 4 ou 5 professores do 

mesmo CT. 
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Artigo 8.º 

Comité de seleção 

As candidaturas serão avaliadas por um comité formado por:  

1- Diretora do Agrupamento de Escolas; 

2- Coordenadora e sub-coordenadorada ECOPE+; 

3- Coordenadora de Projetos Erasmus do Agrupamento. 

 

Artigo 9.º 

Assinatura do contrato de mobilidade 

1- Uma vez selecionado, o participante à mobilidade de pessoal para ensino e formação, 

assina o Contrato de Mobilidade que lhe confere a mobilidade, no âmbito do Projeto 

Erasmus+. 

 

Artigo 10.º 

Funções dos participantes 

 

a) Tomar conhecimento e assinar o Contrato Erasmus+ 

b) Preparação/planificação da participação no evento formativo, de acordo com as 

instruções fornecidas pela entidade promotora da(s)ação(ões) e pela ECOPE+; 

c) Aplicação, em contexto de sala de aula, clubes e projetos das novas 

competências/estratégias adquiridas na mobilidade; 

d) Documentação e/ou evidências na aplicação em contexto de sala de aula; 

e) Atividades de disseminação dos conhecimentos adquiridos: 

1- Workshops formativos de curta duração junto da comunidade educativa;  

2-Criação de booklets e flyers de promoção de práticas inovadoras; 

f) Preenchimento e submissão de um Relatório online, predefinido na ferramenta 

MobilityTool, no prazo de 30 dias consecutivos após o final do período de 

mobilidade no estrangeiro. 

 

Artigo 11.º 

Montante das bolsas 

 

Os professores participantes, mediante a assinatura do Contrato Erasmus+, terão o apoio 

financeiro de 100% no evento formativo, mobilidade (viagem e estadia) e apoio individual 
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para subsistência dependendo do local do evento formativo, de acordo com o previsto na 

subvenção concedida na União Europeia. 

O pagamento do apoio individual para subsistência ao participante processar-se-á em duas 

fases: 

a) A primeira no ato da assinatura do contrato, no valor de 70%; 

b) Os restantes 30% serão pagos após o pagamento da última subvenção referente ao 

projeto. 

Artigo 12.º 

Casos omissos e dúvidas 

Os casos omissos e duvidosos são resolvidos pela Diretora do Agrupamento de Escolas, 

ouvida a Equipa ECOPE+, de harmonia com as disposições legais aplicáveis e os princípios 

gerais que enformam o presente regulamento, nomeadamente os constantes nas 

informações e publicações da Agência Nacional- Programa de Aprendizagem ao Longo da 

Vida e da União Europeia. 


