
 

 

 

 

Informações Gerais Erasmus Estudos  
 

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

estudantes 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 estudarem, desenvolverem competências pessoais e académicas. 

A mobilidade para estudos (SMS) destina-se a estudantes dos ciclos de estudos de licenciatura 

para efetuar unidades curriculares numa Instituição de Ensino Superior (IES) europeia parceira 

da ESHTE. O valor da bolsa a atribuir é fixo (para cada país europeu).   

O alargamento desta mobilidade para estudantes de 2.º Ciclo (Mestrado) está a ser analisada e 

preparada para implementação no mais breve prazo possível.  

Quanto tempo? 
Mobilidade de Estudantes para Estudos: 3 a 12 meses por ciclo de estudos. 

 Candidaturas 
Anualmente é aberto um concurso interno, nos termos do disposto regulamento geral de 

Mobilidade Erasmus+.  

O período de candidaturas para o ano letivo é publicado e divulgado anualmente nos locais de 

estilo da ESHTE (Vitrine das Relações Internacionais e Site). 

A candidatura é composta pelos seguintes documentos:  

1. Preenchimento e submissão do formulário de candidatura (formulário disponível nesta 

pasta e em http://intranet.eshte.pt/Erasmus); 

2. Registo académico com notas até ao momento da candidatura (deve ser impresso na 

área pessoal dos Serviços académicos on-line, onde existe um comando: imprimir para 

PDF).  

3. Caso seja titular de passaporte da ESHTE ou tenha certificados de participação na 

organização de eventos promovidos pela ESHTE deve acrescentar os mesmos.  

O júri, reúne nos termos do calendário do concurso analisando e seriando as candidaturas 

conforme os critérios definidos anualmente no Despacho do Concurso.  

Os resultados da seriação e seleção serão publicados de acordo com o calendário do concurso 

nos locais de estilo da Escola e os selecionados serão contactados por e-mail para que 

formalizem a aceitação da colocação.  



 

 

 

 Formalização e Início de Processo  
Ao ter sido selecionado o candidato deve reunir um conjunto de documentos que deve 

entregar no Gabinete de Mobilidades e Relações Internacionais (GMRI), conforme calendário 

de concurso.  

O primeiro dos documentos (aceitação ou não aceitação da vaga) deve ser entregue no prazo 

de cinco dias após a publicação de resultados para que a ESHTE possa comunicar aos 

diferentes parceiros quais os alunos que irão frequentar um semestre na Instituição parceira, 

permitindo à mesma que entre em contacto com o aluno para que possam efetuar os trâmites 

formais de frequência.  

A formalização da frequência das unidades curriculares na Instituição de acolhimento para 

onde foi selecionado compete ao aluno, não à ESHTE.  

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.  

Terá ainda de realizar um teste de aferição linguística—OLS, cujo manual de instruções será 

enviado para o seu e-mail quando for cedida a licença.  

Irá ainda assinar um contrato.  

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 início e de fim da mobilidade para estudos; 

Trazer o Transcript of Records—Certificado de aproveitamento académico (este documento 

pode ser enviado pela instituição de acolhimento para os serviços da ESHTE); 

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 todas as fases 

da OLS. 

Assinar eventuais adendas ao contrato; 

Assinar recibo de eventual subvenção. 


