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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES  

PROJETO GPS - Get Professional Skills in Europe  
Ano Letivo 2022/2023 

 
A participação no projeto KA1 – GPS é voluntária e aberta a todos os colaboradores 
(professores, técnicos superiores, administrativos e outros) da Cior.  
As mobilidades de Staff têm como objetivos: 
- Consolidar a estratégia de Internacionalização da EPCior, ajudando a construir a 
cooperação entre as instituições, escolas e empresas parceiras a nível europeu; 
- Reforçar o desenvolvimento e a promoção dos valores e da cidadania europeia por 
parte dos colaboradores – reforçar a implementação dos objetivos do projeto educativo 
da Escola; 
- Promover o desenvolvimento/ aprendizagem de línguas estrangeiras; 
- Permitir a aquisição de conhecimentos ou saberes especializados a partir de 
experiências e boas práticas em Instituições/serviços congéneres europeus; 
- Permitir o desenvolvimento de competências práticas relevantes para o desempenho 
das funções e para o desenvolvimento profissional.  
 

Mobilidade de Staff  
 

1. Há um total de 9 vagas a serem distribuídas pelo Staff (professores e 
colaboradores).  
 

2. As mobilidades serão organizadas em função dos objetivos definidos na 
estratégia de internacionalização, após o período de manifestação de interesse 
de participação por parte de todos os colaboradores. A duração destas 
mobilidades varia entre 5 a 7 dias, de acordo com o programa de 
trabalho/viagem.  
 

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. Para o ano de 2022, o prazo de inscrição 
decorre entre 15 e 30 de novembro. 
 

5. Os colaboradores devem inscrever-se através do envio de um e-mail para o 
Gabinete de Projetos – mobcior@gmail.com acompanhado da carta de 
motivação.  

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

mailto:mobcior@gmail.com
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7. O processo de seleção é conduzido pelo Gabinete de Projetos, em estreita 

articulação com a Direção.  
 

8. Os candidatos serão informados individualmente, via e-mail, acerca do 
resultado da candidatura.  
 

9. A participação na atividade de mobilidade confere a atribuição de um apoio 
individual para subsistência e viagem, definida de acordo com os critérios do 
Programa Erasmus 2021-2027. 

 
Critérios de seleção 

 

Critério Método de recolha 
da informação 

Responsável 
pela recolha de 
informação e 
avaliação do 

critério 

Ponderação 
do critério 

 

1.Motivação e 
disponibilidade para a 
participação no projeto  

Entrevista e/ou carta 
de motivação 

Gabinete de 
Projetos 

 
30 pontos 

2.Autonomia para a 
participação no projeto 

Entrevista e/ou carta 
de motivação 

Gabinete de 
Projetos 

 
 
30 pontos 

3. Contributo da 
participação para o 
desenvolvimento de 
competências profissionais 
/estratégia de 
internacionalização/Valores 
e Cidadania Europeia – 

Entrevista e/ou carta 
de motivação 

Gabinete de 
Projetos 

30 pontos 

4. Igualdade de 
oportunidades 

Base de dados de 
participantes 

Gabinete de 
Projetos  

 
10 pontos 

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

 
 
 

30 pontos 
 

Manifesta-se motivado(a), disponível para participar e 
identifica vantagens a nível pessoal e profissional, bem 
como para a estratégia de internacionalização da 
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1. Motivação e 
disponibilidade 

 

Escola; 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 jobshadowing; identifica 
potenciais dificuldades. Não tem condicionantes de 
qualquer natureza. 
Manifesta-se disponível para participar nas atividades 
de disseminação. 

20 pontos Está motivado(a) para participar mas não relaciona a 
participação com as possibilidades de aprendizagem/ 
vantagens para a escola. Não identifica potenciais 
dificuldades. Apresenta uma condicionante para a 
realização da mobilidade. Manifesta-se disponível para 
participar nas atividades de disseminação. 

10 pontos Está motivado(a) para participar mas apresenta 
diversas condicionantes. Manifesta-se disponível para 
participar nas atividades de disseminação. 

2. Autonomia 

30 pontos Sente-se capaz de participar na mobilidade 
individualmente.  

15 pontos Só realizará a mobilidade se for em grupo (2 ou + 
participantes) 

3. Contributo da 
participação para 
o 
desenvolvimento 
de competências 
profissionais/ 
estratégia de 
internacionalizaç
ão/ Valores e 
Cidadania 
Europeia/ projeto 
Educativo 

10 pontos A participação poderá dar um contributo elevado para 
a aquisição/atualização de competências profissionais 

5 pontos A participação poderá dar um contributo médio para a 
aquisição/atualização de competências profissionais 

10 pontos A participação poderá dar um contributo elevado para 
o desenvolvimento e promoção dos valores e cidadania 
Europeia 

5 pontos A participação poderá dar um contributo médio para a 
aquisição/atualização de competências profissionais 

10 pontos A participação poderá dar um contributo elevado para 
a consecução da estratégia de internacionalização 

5 pontos A participação poderá dar um contributo médio para a 
aquisição/atualização de competências profissionais 

4. Igualdade de 
oportunidades 

10 pontos Nunca participou ou participou numa mobilidade há 
mais de 2 anos. 

5 pontos Participou numa mobilidade no último ano. 
 


