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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES  

PROJETO GPS - Get Professional Skills in Europe  
 

 
A participação no projeto KA1 – GPS é voluntária e aberta a todos os 
alunos, durante o seu percurso escolar, bem como aos colaboradores 
da Cior.  
 

Mobilidade de alunos de 10º ano 
 

1. Há um total de 40 vagas a serem distribuídas pelas turmas do 
10º ano.  
 

2. Os fluxos são organizados por grupo/turma, para a realização de 
uma mobilidade com a duração média de 10 a 15 dias, em que 
o programa de trabalho e a parceria a desenvolver com a 
Entidade Parceira (Europeia) estão intimamente ligados à saída 
profissional do curso frequentado.  
 

3. Os períodos de mobilidade serão definidos no decorrer no ano 
letivo.  

 
4. Os prazos de inscrição serão afixados em função do calendário e 

cronograma escolar pelo Gabinete de Projetos.  
 

5. Os alunos devem inscrever-se através do preenchimento da ficha 
de inscrição, devidamente autorizada pelo Encarregado de 
Educação (Ficha de inscrição a ser disponibilizada pelo Gabinete 
de Projetos). 

 
6. Os critérios de seleção serão divulgados no site da Cior. 
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7. O processo de seleção é conduzido pelo Gabinete de Projetos, 
em articulação com o OE e o Conselho de turma.  
 

8. As listas seriadas dos alunos candidatos são afixadas em local 
público na escola, com indicação de selecionado ou suplente. A 
ponderação individual dos critérios poderá ser consultada, 
mediante solicitação ao Gabinete de Projetos.  

 
Nota: Na eventualidade de alguma das turmas não realizar a 
mobilidade no 10º ano, a mesma realizar-se-á no decorrer do 11º ano 
(ex: situações de força maior como COVID_19).  
 
 

Mobilidade de alunos de 12º ano: 
 

1. Há um total de 25 vagas a serem distribuídas pelas turmas do 
12º ano.  
 

2. Os fluxos são organizados por grupo turma, para a realização de 
uma mobilidade com a duração até 60 dias, para a realização da 
Formação em contexto real de trabalho, numa empresa Europeia 
da área de formação, em condições semelhantes à FCT realizada 
em Portugal.  
 

3. Os períodos de mobilidade serão definidos em função do 
cronograma escolar e dos períodos da FCT de cada curso.  

 
4. Os prazos de inscrição serão afixados pelo Gabinete de Projetos, 

em função do cronograma escolar e do período de FCT.  
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5. Os critérios de seleção serão divulgados no site da Cior. 
 

6. Os alunos devem inscrever-se através do preenchimento da ficha 
de inscrição, devidamente autorizada pelo Encarregado de 
Educação (Ficha de inscrição a ser disponibilizada pelo Gabinete 
de Projetos). Deve acompanhar a inscrição o currículo, em inglês, 
e uma carta de motivação. 
 

7. O processo de seleção é conduzido pelo Gabinete de Projetos, 
em articulação com o OE e o Conselho de turma.  
 

8. As listas seriadas dos alunos candidatos são afixadas em local 
público na escola, com indicação de selecionado ou suplente. A 
ponderação individual dos critérios poderá ser consultada 
mediante solicitação ao Gabinete de Projetos. 

 
 

Mobilidade ERASMUS PRO – Recém-Graduados: 
 
 

1. Há um total de 4 vagas a serem distribuídas prioritariamente 
pelos diplomados recém-graduados (conclusão do curso na E.P 
Cior há menos de um ano).  
 

2. As mobilidades têm uma duração entre 92 a 100 dias e visam o 
aperfeiçoamento de competências socioprofissionais dos 
diplomados, através da realização de um período de formação 
numa empresa Europeia da área de formação ou afim.   
 

3. Os períodos de mobilidade decorrerão ao longo do ano letivo, 
sendo definidos em função das candidaturas rececionadas.   
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4. Os prazos de inscrição serão afixados no final do ano letivo 
(2021/2022), pelo Gabinete de Projetos.  
 

5. Os critérios de seleção serão divulgados no site da Cior. 
 

6. Os alunos devem inscrever-se através do preenchimento da ficha 
de inscrição (Ficha de inscrição a ser disponibilizada pelo 
Gabinete de Projetos). Deve acompanhar a inscrição o currículo, 
em inglês, e uma carta de motivação.  
 

7. O processo de seleção é conduzido pelo Gabinete de Projetos.  
 

8. As listas seriadas dos alunos candidatos são afixadas em local 
público na escola, com indicação de selecionado ou suplente. A 
ponderação individual dos critérios poderá ser consultada 
mediante solicitação ao Gabinete de Projetos. 
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Síntese dos critérios aplicados: 

Critério Método de recolha 
da informação 

Responsável pela 
recolha de 

informação e 
avaliação do 

critério 

Ponderação do 
critério 

 

1.Motivação para a 
participação na 
mobilidade  

Carta de motivação 
e/ou 
Entrevista (guião de 
entrevista estruturado) 

Gabinete de 
Projetos 

 
40 pontos 

 
2.Envolvimento na 
vida escolar 

Certificado de 
Habilitações/ 
Informações do 
Orientador Educativo 

Gabinete de 
Projetos 

 
 
10 pontos 

3. Perfil do aluno Cior Preenchimento 
qualitativo e 
quantitativo da 
Checklist de critérios 

Gabinete de 
projetos solicita 
ao OE 

 
40 pontos 

4. Inclusão Processo do aluno Gabinete de 
Projetos 

5 pontos 

5.Igualdade de 
oportunidades 

Processo do aluno Gabinete de 
Projetos 

5 pontos 

Total de pontos 100 pontos 
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Especificação dos critérios: 
Critério Ponderação Avaliação 

 
1. Motivação 

para a 
participação na 

mobilidade  
 

40 pontos 
 

O aluno revela-se motivado e consciente das 
dificuldades que vai encontrar; Identifica vantagens na 
mobilidade em termos profissionais e pessoais; Quer 
conhecer outros contextos profissionais e diversificar as 
suas experiências pessoais durante este período. Sabe 
bem o contexto/área em que pretende desenvolver o 
período de estágio. 

25 pontos O aluno revela-se motivado, mas no seu discurso não 
identifica as vantagens da mobilidade a nível 
pessoal/profissional. Não identifica o contexto/área em 
que pretende desenvolver o período de estágio, a sua 
motivação está em parte relacionada com a subvenção 
Erasmus. 

15 pontos O aluno está motivado externamente, em parte para 
acompanhar os colegas, pela diversão, ou outros fatores. 
Não identifica o contexto/área em que pretende 
desenvolver o estágio. Motivado apenas pela subvenção 
Erasmus. 

2.Envolvimento 
na vida 
escolar 

10 pontos Se participou em 3 ou mais projetos de cariz cívico/ 
cultural/ ambiental/ social e atividades extracurriculares 
durante o seu percurso formativo (foi representante de 
órgãos da escola Delegado de turma/ delegado dos 
delegados/ Associação de estudantes/ outros cargos/ foi 
tutor de colegas/ participou em ações de divulgação da 
escola). 

5 pontos Se participou em 1 ou 2 projetos de cariz cívico/ cultural 
/ambiental/ social e atividades extracurriculares durante o 
seu percurso formativo (foi representante de órgãos da 
escola (delegado de turma/ delegado dos delegados/ 
Associação de estudantes/ outros cargos/foi tutor de 
colegas/participou em ações de divulgação da escola). 

0 pontos Se não desenvolveu nenhuma das atividades 
mencionadas 
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3. Perfil do 
aluno Cior 

NÍVEL 
A-10 

Pontos 
B-7 pontos 
C-5 pontos 
D-3 pontos 

Competente (A,B,C,D) 
Raciocínio e resolução de problemas - Concebe, gere e 
desenvolve desafios e projetos de forma autónoma.  
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia - Identifica, 
consolida e aprofunda competências tendo em vista a 
sua cidadania, responsável e autonomamente. 
Saber científico e tecnológico – Aplica adequadamente as 
competências técnicas adquiridas. 

 NÍVEL 
A-10 Pontos 
B-7 pontos 
C-5 pontos 
D-3 pontos 

Comunicador (A,B,C,D) 
Linguagens e textos – Utiliza/aplica/domina diferentes 
linguagens e símbolos associados às línguas.  
Informação e comunicação – Domina instrumentos 
diversificados analógicos e digitais.  
Consciência do corpo – adequa a postura às atividades e 
espaços/ estabelece com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 

NÍVEL 
A-10 Pontos 
B-7 pontos 
C-5 pontos 
D-3 pontos 

Cumpridor (A,B,C,D) 
Relacionamento interpessoal – trabalha em equipa/ interage 
com tolerância, empatia e responsabilidade de forma 
adequada e cooperativa.  
Bem-estar, saúde e ambiente – adota comportamentos de 
bem-estar e hábitos saudáveis/ manifesta consciência 
ambiental e social/ valoriza o trabalho colaborativo para o 
bem comum. 

NÍVEL 
A-10 Pontos 
B-7 pontos 
C-5 pontos 
D-3 pontos 

Criativo (A,B,C,D) 
Pensamento crítico e criativo – pensa com profundidade e 
de forma lógica/ prevê e mobiliza conhecimentos/ 
desenvolve projetos e ideias/ avalia o impacto das suas 
decisões de forma autónoma.  
Sensibilidade estética e artística – reconhece/ 
experimenta/aprecia/valoriza o papel das várias formas de 
expressão artística e património material e imaterial. 

4. Inclusão 5 pontos Aluno de Escalão A/ outros critérios de inclusão 
3 pontos Alunos de Escalão B 
0 pontos Alunos sem escalão 

5. Igualdade 
de 
oportunidades 

5 pontos Nunca participou numa mobilidade 
0 pontos Participou numa ou mais mobilidades 

 


