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Programa Erasmus +
Seleção dos Candidatos
Critérios de Seleção Específicos
Nome do Aluno:

Curso:
Critério

Pontuação

1 - Média global

>ou = 17- 10 pontos
14-16- 8 pontos
10-13- 5 pontos
< ou = 9 – não admitido

2 - Média da componente técnica

>ou = 17- 15 pontos
14-16- 8 pontos
10-13- 5 pontos
< ou = 9 – não admitido

3 - Média da língua estrangeira

>ou = 17- 10 pontos
14-16- 8 pontos
10-13- 5 pontos
< ou = 9 – não admitido

4 - Número de módulos em atraso à data efetiva de seleção

0 - 1- 10 pontos
2 - 5 pontos
3 – 5 - 0 pontos
>5 – não admitido

5 - Assiduidade/Pontualidade

15 pontos
Muito Bom - 13-15 pontos
Bom -10-12 pontos
Suficiente -7-9
Negativo-Não admitido

6 - Empenho e interesse pela vida escolar revelado durante
todo o percurso escolar do aluno (competências
observadas pelo conselho de turma ao longo de todo o
percurso escolar do aluno)

20 pontos
Muito Bom - 13-15 pontos
Bom -10-12 pontos
Suficiente -7-9
Negativo-Não admitido

Nota

*Projeto co-financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. A informação contida nesta
publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela
utilização que dela possa ser feita.
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7 - Sentido de responsabilidade, espírito empreendedor,
flexibilidade, dinamismo, ambição, capacidade de
adaptação a novas realidades, capacidade de trabalho em
equipa, tolerância à frustração, competências adequadas
de gestão de conflitos (competências observadas pelo
conselho de turma ao longo de todo o percurso escolar do
aluno)
8 - Bom relacionamento interpessoal (competências
observadas pelo conselho de turma ao longo de todo o
percurso escolar do aluno)

25 Pontos
Muito Bom- 17-20 pontos
Bom-14-16 pontos
Suficiente-10-13
Negativo-Não admitido

9 - Desempenho na Entrevista
(avaliação da maturidade pessoal, social e intercultural do
candidato e a motivação adequada ao programa – esta será
também medida através da carta de motivação)

20 pontos
Muito Bom- 17-20 pontos
Bom-14-16 pontos
Suficiente-10-13
Negativo-Não admitido

10 - Entrega da ficha de inscrição dentro do prazo
estipulado

5 pontos

TOTAL

150 pontos

20 pontos
Muito Bom- 17-20 pontos
Bom-14-16 pontos
Suficiente-10-13
Negativo-Não admitido

Critérios obrigatórios:
123-

Ter menos de 6 módulos em atraso;
Os alunos do 3º ano têm de ter todos os módulos realizados do 1º ano;
Ter autorização expressa do encarregado de educação.

Observação:
De referir que é dada preferência aos alunos que tenham uma condição económica que não lhe permita, outra forma que não a presente,
de beneficiar de uma oportunidade similar (os quais cumpram os requisitos exigidos e tenham uma boa classificação nos critérios
específicos) - condição mencionada, e valorizada, no projeto em sede de candidatura. Existe um número de vagas para alunos que
apresentem um nível motivacional baixo para a formação, instrumentalizando-se o projeto para aumentar o sucesso escolar e a inclusão
social.
Critérios de Desempate:
1º CRITÉRIO: Pontuação máxima obtida no critério nº 8;
2º CRITÉRIO: Média da Componente Técnica, sem arredondamento;
3º CRITÉRIO: Média Global do Curso, sem arredondamento.
4º CRITÉRIO: Não ter participado ainda nas mobilidades no âmbito dos projetos internacionais.
Relativamente aos alunos que iniciaram o ano letivo posteriormente a avaliação dos critérios será realizada de acordo com a situação
específica dos mesmos.

*Projeto co-financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. A informação contida nesta
publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela
utilização que dela possa ser feita.
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O Júri de apreciação das candidaturas é constituído pelos seguintes membros:
- Direção Geral
- Diretora Pedagógica
- Equipa do Gabinete de Projetos
- Responsáveis pelo grupo de línguas
- Diretor de Turma e Coordenador do Curso Técnico Auxiliar de Saúde- Diretor de Turma e Coordenador do Curso Técnico de Gestão do Ambiente
- Diretor de Turma e Coordenador dos Cursos de Cozinha e Restaurante
- Diretor de Turma e Coordenador do Curso Técnico de Turismo
- Diretor de Turma e Coordenador do Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Diretor de Turma
_______________________________

Data: -------/----------/--------

*Projeto co-financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. A informação contida nesta
publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela
utilização que dela possa ser feita.

