
 

 

Informações Gerais Erasmus Estágios  
 

Objetivos 
A mobilidade individual para fins de aprendizagem (estágios) oferece oportunidades aos 

estudantes e recém-graduados de melhorarem as suas competências e a sua empregabilidade 

e de ganharem consciência cultural. Os beneficiários do Programa Erasmus+ viajarão para 

outro país participante, a fim de trabalharem, desenvolverem competências pessoais e 

profissionais. 

A mobilidade para estágios (SMP) destina-se a estudantes de ciclos de estudos de Licenciatura 

e Mestrado e recém-graduados, de acordo com as seguintes regras: 

a) Estágios curriculares de licenciatura: o valor da bolsa a atribuir é de acordo com a 

duração da mobilidade,  

b) Dissertação, Projeto ou Estágio Profissional objeto de relatório final em ciclos de 

estudos de Mestrado: o valor da bolsa a atribuir é de acordo com a duração da 

mobilidade (salvaguardando o financiamento de pelo menos 4 meses em mobilidade 

de duração superior), 

c) Estágio Extracurricular: o valor da bolsa a atribuir é de acordo com a duração da 

mobilidade (salvaguardando o financiamento de pelo menos 4 meses em mobilidade 

de duração superior), 

d) Estágio Recém-Graduado: no prazo de 1 ano após a data de conclusão do grau 

académico sendo o valor da bolsa a atribuir de acordo com a duração da mobilidade 

(salvaguardando o financiamento de pelo menos 4 meses em mobilidade de duração 

superior). 

A mobilidade para estágio extracurricular poderá ser efetuada durante a condição de 

estudante ou na condição de recém-graduado (Licenciado ou Mestre) desde que concluído até 

um ano após a data de obtenção do diploma do ciclo de estudos a que se encontrava inscrito. 

Quanto tempo? 
Mobilidade de Estudantes e Recém-graduados para Estágios: 2 e 12 meses por ciclo de 

estudos. 

Candidatura 
Salvo indicação superior em contrário o Período de Candidaturas está aberto em permanência, 

sendo o critério de seriação a ordem de chegada do processo completo.  

A candidatura é composta pelos seguintes documentos: 

a) Ficha de Aluno/Ficha Estudante (modelo ESHTE) 



 

b) ID Aluno (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade/Passaporte e Cartão de 

Contribuinte) 

c) Procuração e identificação de Procurador (Cartão de Cidadão ou Bilhete de 

Identidade/Passaporte e Cartão de Contribuinte) 

d) Cartão Europeu Saúde 

e) Seguro de Acidentes pessoais/Responsabilidade Civil 

f) Seguro de Acidentes de trabalho 

g) Identificação de NIB 

h) Training Agreement 

i) Comprovativa inscrição na ESHTE 

j) Confirmação de datas de Mobilidade 

Nota: Estes são os documentos necessários para o processo de Mobilidade Erasmus. Os 

documentos de Estágio são os indicados pelo serviço respetivo.  

 Haverá ainda lugar à assinatura de um contrato.  

 Formalização   
Este dossier de beneficiário deve ser entregue completo de uma só vez, considerando que a 

potencialidade de usufruir de bolsa depende da conclusão atempada do processo.  

Na área de documentos está disponível a check list de processos e prazos a cumprir,  

documentos necessários para a formalização interna do processo de mobilidade assim como 

os diferentes manuais de instrução e hiperligações para a obtenção dos documentos oficiais.  

O processo de formalização de Estágio é nos termos definidos pelo GAPE. 

O beneficiário terá ainda de realizar um teste de aferição linguística—OLS. 

Finalização 
No regresso da Mobilidade compete ao beneficiário:  

Trazer o Certificate of attendance—Certificado emitido pela Instituição de acolhimento onde 

são referidas as datas de inicio e de fim da mobilidade para estudos; 

Trazer o Transcript of Traineeship—Certificado de estágio; 

Realizar o teste de evolução linguística - OLS; 

Preencher o relatório final Erasmus+ - Este relatório é de preenchimento on-line e é enviado 

para o endereço de e-mail do aluno, no final da mobilidade e após entrega da documentação 

anteriormente referida; 

É obrigatório o preenchimento e submissão do Relatório Final e a realização de todos os 

processos da OLS.  

Assinar eventuais adendas ao contrato; 

Assinar o recibo de eventual subvenção. 


