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Informação a colocar em https://aegp.edu.pt/web/pt-pt/emcurso  

 

Mobilidade Internacional – Pessoal Docente e Não Docente 
 

Ao abrigo do Programa Erasmus+ (projetos n.º 2022-1-PT01-KA121-SCH-000053378 – ensino 

escolar – e n.º 2022-1-PT01-KA121-VET-000053351 – ensino profissional), estão abertas as 

inscrições para a participação em cursos / ações de formação / job shadowing internacionais nas 

seguintes áreas:  

- Metodologias inovadoras;  

- Competências linguísticas;  

- Trabalho colaborativo e transdisciplinaridade;  

- Desenvolvimento digital; 

- Gestão para a liderança; 

- Conhecimento de outros sistemas educativos; 

- Boas práticas de ensino e apoio educativo; 

- Softskills (competências socioemocionais); 

- Capacitação técnico-científica. 

 

Como candidatar-se? 

O docente / técnico deverá procurar, de modo autónomo, o curso / ação / local de trabalho que 

pretende frequentar e preencher o formulário disponível em… 

No caso de curso / formação, deverá anexar o programa. No caso de job shadowing, deverá 

preencher o campo relacionado com os objetivos, atividades desenvolvidas e resultados 

esperados do mesmo.  

 

Onde encontrar formação? 

Existem várias entidades que promovem cursos de formação internacionais. Seguem alguns 

links (o candidato poderá consultar outras entidades). 
https://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/home  

https://www.erasmustrainingcourses.com/erasmus-professores.html  

https://shipcon.eu.com/erasmus-ka1-training-courses/  

http://outdoored.eu/?gclid=EAIaIQobChMIk_HV1Zuy-gIVgax3Ch1PWAG5EAMYAiAAEgKKafD_BwE  

https://www.teacheracademy.eu/  

https://www.itc-international.eu/erasmusplus  

https://www.europeforall.org/erasmus-plus-training-course/  

https://tenerifecourses.com/  

https://dorea.org/erasmuscourses/  

https://www.erasmus.international/  

http://itl-institute.com/  

https://www.euneoscourses.eu/  

http://erasmus.ccems.pt/  

https://www.interact.gr 
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Como realizar um job shadowing (acompanhamento no posto de trabalho)? 

O docente / técnico deverá procurar uma instituição de acolhimento e solicitar à mesma uma 

breve descrição das atividades que irá desenvolver e dos objetivos e resultados da mobilidade. 

 

Duração: 

A duração média da mobilidade deverá ser de cerca de 7 dias (5 curso). 

 

Critérios de elegibilidade: 

Ser nacional de um dos países participantes do Programa ou ter estatuto de residência 

permanente, apátrida ou refugiado; 

Ter um vínculo contratual com o AEGP no ano letivo em que se candidata e na data em que 

pretende realizar a mobilidade; 

Desenvolver atividades de docência / outros serviços no Ensino Escolar ou Profissional; 

Realizar uma mobilidade enquadrada nas áreas determinadas. 

 

Critérios de seleção: 

Pertinência / adequação da mobilidade às necessidades (35%); 

Capacidade de replicação de boas práticas / divulgação por parte do participante (30%) 

Impacto da mobilidade no AEGP (35%). 

Critérios de desempate: envolvimento no Plano Erasmus e deslocação em meio de transporte 

“verde” (autocarro, comboio). 

 

Como é realizado o apoio? 

Após autorização da mobilidade, o montante total do apoio (para pagamento de propinas, 

deslocação, alojamento…) é entregue ao beneficiário, que terá a responsabilidade de realizar 

todas as diligências no sentido de comparecer ao curso / formação / job shadowing. O 

beneficiário não necessita de apresentar documentação que justifique as despesas; apenas 

fatura das propinas e certificado gerado pela participação na mobilidade. 

 

Após a mobilidade: 

O beneficiário deverá comprometer-se a: 

- Desenvolver atividades de divulgação / implementação de metodologias. 

- Entregar comprovativos de frequência da mobilidade (certificado) e propinas. 

- Preencher inquéritos de satisfação e outros documentos que sejam solicitados pelo Programa 

Erasmus+ e pelo AEGP. 

 

Prazo de submissão de candidaturas: 

 

E-mail de contacto: 

sonia.cabeca@aegp.edu.pt  

fernando.martins@aegp.edu.pt 
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