
 

Pessoal docente 

A seleção dos participantes para participação em mobilidade obedece aos seguintes critérios: 

1. Vínculo ao Agrupamento de Escolas de Odemira (AEO): 

1.1. Pessoal docente do Quadro do Agrupamento (QA);  

1.2. Pessoal docente do Quadro Zona Pedagógica (QZP); 

1.3. Docentes Contratados. 

2. Motivação para integrar o projeto “Aprender Juntos com Erasmus+ II” KA1 2019-2021. 

3. Competências linguísticas (nomeadamente conseguirem perceber e expressar-se em inglês 

ou outra língua estrangeira); Ex: O nível de Inglês tem de permitir que a pessoa vá de sua casa e regresse, falando o 

Inglês necessário para se fazer entender individualmente, comunicar, compreender e ser capaz de elaborar os trabalhos da 

formação (ou outra língua em causa). 

4. Manifestação de vontade e disponibilidade para realizar atividades de preparação (anterior 

à formação), de aplicação e disseminação de conhecimentos e práticas adquiridos durante a 

formação no estrangeiro (posterior à formação).  

5. Estar em conformidade com os objetivos definidos no Projeto Educativo do AEO e interesse 

Superior da Escola. 

Critérios de desempate: 

1. Será dada prioridade ao candidato que nunca participou no Projeto “Aprender Juntos com o 

Erasmus”; 

2. Deve garantir-se o equilíbrio e representatividade dos diversos departamentos, áreas 

disciplinares e ciclos de ensino; 

3. Tempo de serviço.  

 

Pessoal não docente – Serviços (direção / biblioteca / administrativos): nomeação pelo Diretor 

do AEO, aplicando-se igualmente os critérios 2., 3., 4. e 5., indicados para o pessoal docente, e 

o critério de desempate 3.  

 

Notas: 

i) A pré-inscrição deverá ser realizada até ao final de novembro de 2019. 

ii) Apenas serão aceites candidaturas a quem autorizou o direito de imagem à escola, visto que este 

programa vai divulgar as imagens em diversos canais de comunicação para o efeito. 

iii) No caso da nomeação do pessoal não docente, se não estiverem acautelados os requisitos exigidos, a 

vaga transita para o pessoal docente.  

 

 


