Estágios Internacionais
Programa Erasmus +
Ação 1 – Mobilidade para Aprendizagem

A Escola Profissional Magestil vai promover a realização de estágios internacionais ao
abrigo do Programa Erasmus+ (Ação 1).

OBJETIVOS
Os objetivos principais destas mobilidades transnacionais (estágios) são os seguintes:


Contribuir para a aquisição de conhecimentos, aptidões e qualificações que facilitem o
desenvolvimento pessoal, a empregabilidade e a participação no Mercado de Trabalho
Europeu, por parte dos participantes.



Melhorar

as

competências

transversais

dos

participantes:

capacidade

de

aceitação/compreensão de outras culturas, competências linguísticas e de comunicação,
espírito empresarial, iniciativa, adaptabilidade, flexibilidade e sensibilidade para as
questões da qualidade.
Assim sendo, através desta formação em contexto de trabalho, os participantes adquirirão
um ganho de qualificações, ficando dotados de maiores e melhores capacidades/competências
técnicas e profissionais que lhes permitirão atingir uma dimensão de quadros intermédios
Europeus, facilitando o seu acesso ao mercado de trabalho. Por outro lado, através da formação
linguística e cultural, os participantes desenvolverão competências de nível pessoal.
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DESTINATÁRIOS
Os estágios destinam-se a alunos a frequentarem o 3º ano e diplomados desta escola dos
seguintes cursos profissionais: Técnico de Design de Moda, Técnico de Coordenação e Produção de
Moda, Técnico de Comunicação-Marketing, Relações Públicas e Publicidade, Técnico de Fotografia,
Técnico de Design de Interiores e Exteriores, Técnico de Design de Comunicação Gráfica, Técnico de
Ação Educativa e Técnico Auxiliar de Saúde.

TIPOLOGIA E DURAÇÃO
Estágios Curriculares/Curta Duração: 2 meses (61 dias)
Estágios Profissionais-ErasmusPro/Longa Duração: 4 meses (122 dias)
As mobilidades decorrerão entre abril e agosto de 2021

NÚMERO DE VAGAS
Estágios Curriculares/Curta Duração: 5 vagas
Estágios Profissionais-ErasmusPro/Longa Duração: 2 vagas
Os estágios profissionais ErasmusPro destinam-se a recém-diplomados no ano letivo
2019/2020

PARCEIROS E PAÍSES DE ACOLHIMENTO
As mobilidades decorrerão numa empresa, selecionada de acordo com a área de formação
do participante.
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Os destinos são os abaixo apresentados:
Destino

Mês previsto da
partida

Parceiro

Cidade

Espanha

abril

Stage Within European
Programmes, SL

Sevilha

Itália

abril

Sistema Turismo s.r.l.

Rimini

Hungria

abril

Training Budapest
Lingua - Vár

Budapeste

Cursos
Design de Moda,
Coordenação,
Comunicação;
Fotografia; Design de
Interiores/Exteriores e
Design de
Comunicação Gráfica,
Saúde e/ou Ação
Educativa
Design de Moda e/ou
Coordenação,
Comunicação,
Fotografia/Design de
Interiores,
Comunicação e/ou
Fotografia

DIREITOS
Os participantes no âmbito do Programa Erasmus+ têm os seguintes direitos:
Viagem
Apoio individual para alojamento durante todo o período da mobilidade (apartamento, residencial
ou casa de família)
Apoio individual para despesas de alimentação e transportes locais.
Seguro de acidentes pessoais, viagem e responsabilidade civil
Formação linguística online
Certificado
Europass Mobilidade

O pagamento do apoio individual será efetuado da seguinte forma:
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Na mobilidade de curta duração será transferido em duas fases: 80% como adiantamento e
20% mediante apresentação obrigatória de relatório por parte do participante.
Na mobilidade de longa duração, será transferido em três fases: 60% como adiantamento,
20% a meio do estágio e 20% mediante apresentação obrigatória de relatório por parte do
participante.

PROCEDIMENTOS PARA AS CANDIDATURAS
A candidatura deverá ser entregue em mão (em envelope) ou por email para
gabinetecomunicacao@magestil.pt com conhecimento (Cc) lurdes@magestil.pt e indicação no
assunto de “Candidatura Erasmus+”, 8 de janeiro (consultar calendarização).

Requisitos obrigatórios:


Frequência do 3º ano do Curso Profissional no ano letivo 2020/21 ou diplomado na E.P.
Magestil no ano letivo 2019/20, numa das seguintes áreas: Técnico de Design de Moda;
Técnico de Coordenação e Produção de Moda; Técnico de Comunicação/Marketing,
Relações Públicas e Publicidade; Técnico de Fotografia; Técnico de Design de
Interiores/Exteriores; Técnico de Design de Comunicação Gráfica; Técnico de Ação
Educativa e Técnico Auxiliar de Saúde.



Não ter efetuado anteriormente um estágio Erasmus+;



Ter nacionalidade portuguesa ou autorização de residência.

Elementos necessários à apresentação de candidatura:


Formulário de candidatura (disponível no site);



Cópia do documento de identificação (Cartão de Cidadão ou Autorização de Residência);



Carta de motivação em Inglês;



Curriculum Vitae em inglês (modelo Europass).
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PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
As candidaturas serão avaliadas de acordo com os seguintes parâmetros:




Análise curricular (40% da nota final)
o

Hierarquização dos candidatos com base nas notas do curso;

o

Bonificações para formações complementares consideradas pertinentes;

Entrevista de seleção e avaliação de perfil (60% da nota final)

A entrevista de seleção será realizada pelos Técnicos do Gabinete de Projetos Internacionais. A
Avaliação do Perfil será realizada por estes Técnicos e pelo Professor Coordenador do Curso,
Orientador de Turma e Diretor Pedagógico. Serão tidos em conta os seguintes critérios:
o

Avaliação curricular (através da análise do Curriculum Vitae);

o

Adequação entre o perfil do candidato e o tipo de estágio;

o

Motivação;

o

Conhecimentos linguísticos (na ótica do local onde decorrerá o estágio);

o

Saber estar, saber ser e saber fazer.

Nota: Em caso de força maior as atividades de mobilidade poderão ser canceladas.
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Calendarização do Projeto de Mobilidade
Sharing Skills in Europe – Erasmus + (Ação 1) 2020/2021

Fase

Calendarização
setembro (diversas

1ª fase

Atividades
Sessão de contacto

datas)

Descrição
- Recolha dos contactos dos finalistas e recém-diplomados, potenciais
candidatos.
-

Informação e
seleção

Auscultação

do

interesse

dos

alunos

em

estágios

nacionais/internacionais.
outubro

Candidaturas

- Disseminação de informação sobre a abertura das candidaturas junto dos

(abertura)

finalistas e diplomados através de email e em www.magestil.pt.

novembro

- Apresentação dos testemunhos dos participantes no Projeto “Sharing
Skills in Europe 2020/2021
Sessão de

- Disseminação de informação sobre os objetivos e principais condições de

Apresentação e

realização do projeto 2020/2021.

Esclarecimento

- Sessão de esclarecimento, informação e apoio à apresentação de
candidaturas, destinada a potenciais participantes e pais/encarregados de
educação. (data a confirmar).
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08 de janeiro

13 a 15 de janeiro

22 de janeiro

Candidaturas

- Data limite para apresentação de candidaturas por parte dos potenciais

(encerramento)

participantes (entregues presencialmente ou por email).

Entrevistas de

- Realização das entrevistas de seleção pelos Técnicos do Gabinete de

Seleção

Projetos Internacionais (mediante marcação).

Divulgação dos

- Divulgação da lista de participantes selecionados.

Resultados
Até 29 janeiro
2ª fase

Informação dos

- Informação dos participantes sobre direitos e obrigações do participante.

Participantes
Até 05 de fevereiro

Planeamento e
Preparação

Entrega de

- CV em inglês;

Documentação dos

- Carta de motivação em Inglês, Portfólio de trabalhos realizados;

Participantes

- Foto em formato digital;
- Cópia do Cartão de Saúde Europeu ou comprovativo de pedido;
- Documento emitido pela Entidade Bancária identificando a conta
bancária do participante onde serão creditados os valores da subvenção.

Até 19 de fevereiro

Contactos

- Com as entidades de acolhimento selecionadas pela organização
intermediária
- Com agências de viagens, locais de alojamento e seguradoras.

Até 05 de março

Planeamento

- Elaboração do programa de estágio e calendarização do período de
mobilidade em articulação com os participantes e as entidades de
acolhimento;
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- Celebração dos contratos.

3ª fase

(mediante a data

Preparação dos

- Linguística na plataforma Online Linguistic Support (OLS)

de partida)

Participantes

- Sociocultural

De abril a agosto

Acompanhamento

- Contacto continuado com os alunos, ao longo do período de mobilidade,

(mediante a data de

para prestar o apoio técnico, sócio/afetivo e financeiro que se revele

partida)

necessário;

Mobilidade

- Contacto continuado, ao longo do período de mobilidade, com a entidade
intermediária e com a empresa de acolhimento para aferir o bom
desempenho do aluno e pertinência do plano de estágio perante eventuais
alterações ao panorama previsto;
- Validação do Europass emitido antes do início da mobilidade.
Até agosto

4ª fase

Avaliação

Avaliação e

- Entrega de relatório sobre o período de mobilidade, por parte dos

(mediante a data de Disseminação dos

participantes;

chegada)

- Elaboração de Relatório Final sobre os resultados do projeto, por parte da

Resultados

EPMagestil;
- Divulgação dos resultados do projeto e testemunhos dos alunos em
mobilidade junto da comunidade escolar (através de sessão de
apresentação dos resultados e notícia no canal de televisão interno).
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Candidatura | Erasmus+ 20/21 | Estágios Internacionais
DADOS DO CANDIDATO
Curso: ________________________________________________________ Turma: _______________
Ano de Ingresso: ______________ Ano de Conclusão: ______________ N.º de Aluno: _________
Nome: ______________________________________________________________________________
Morada: _________________________________________________________________________________
Código Postal: __________/______

Localidade: _________________________________

Telefone: ____________________ Telemóvel: ____________________ Telemóvel 2: ________________
E-mail: _________________________________________ E-mail 2:_________________________________

DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (mesmo que o candidato seja maior de idade)

Nome: _________________________________________________________________________________
Telefone: ____________________ Telemóvel: ___________________Telemóvel 2: _________________
E-mail: _________________________________________ E-mail 2:_________________________________

Vai ingressar ou ingressou no Ensino Superior no ano subsequente ao final do curso?  SIM  NÃO
CURSO: ___________________________________ FACULDADE: ___________________________________

País de destino a que se candidata:
1ª OPÇÃO: ___________________________________ 2ª OPÇÃO: ____________________________________
CHECK-LIST DE DOCUMENTOS A ENTREGAR COM A CANDIDATURA:

 Curriculum Vitae, com fotografia, em modelo europeu, http://europass.cedefop.europa.eu em suporte digital
 Cópia do Documento de identificação (cartão de cidadão, passaporte e/ou autorização de residência)
 Carta de Motivação
 Fotografia em formato digital
 Responsabilizo-me pela veracidade de todas as informações constantes na ficha de inscrição e no meu Curriculum Vitae.

Observações:

____/_____/______ Assinatura: ___________________________________________________
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