O que precisa saber para se candidatar ao EuroApprentices 2020
No âmbito da Ação Chave 1 para o Ensino e Formação Profissional, as entidades beneficiárias
com projetos aprovados em 2016, 2017, 2018 e 2019 são convidadas a divulgar esta iniciativa
apresentando um ou mais dos seus formandos que tenham realizado uma mobilidade bemsucedida, para representarem Portugal assumindo o papel de EuroApprentice 2020.
1. Processo de Candidatura
As Instituições portuguesas, beneficiárias do Programa Erasmus+, que estejam interessadas em
apoiar esta iniciativa e, tenham identificado formandos ou recém-diplomados que satisfaçam os
critérios de elegibilidade e seleção para se tornar um EuroApprentice, pontos 2 e 3 deste
documento, devem verificar se esses formandos estão interessados em participar na iniciativa
e se podem comprometer-se, com aquilo que se espera deles.
A ficha informativa EuroApprentices disponibiliza dados relevantes para partilhar com o(s)
formando(s) interessados.
As candidaturas devem dar acesso às seguintes informações:
1. Formulário de Candidatura (preencher aqui);
2. Currículo Vitae (máx. 2 páginas, em formato tabelar);
3. Motivação pessoal de participação (em formato à escolha do candidato);
4. Carta de Recomendação do candidato (pela Instituição de origem/beneficiária).
As candidaturas devem ser enviadas para isabel.gradil@erasmusmais.pt, até a data limite de 10
de janeiro de 2020, às 23h59.
2. Critérios de Elegibilidade
Antes da candidatura devem ser considerados os seguintes critérios de elegibilidade:


O candidato está ou já esteve matriculado numa Instituição de Ensino e Formação
Profissional Portuguesa;



O candidato participou numa mobilidade no âmbito de um projeto Erasmus+ do Ensino e
Formação Profissional, Ação Chave1, entre 2017 e 2019;



O candidato não é, atualmente, um voluntário do SVE;



O candidato tem mais de 18 anos;



O candidato é residente em Portugal e tem um documento nacional de identificação
válido que lhe permita viajar dentro da UE (pelo menos até o final de dezembro de 2020);



O candidato tem disponibilidade para participar nos Encontros a nível Nacional e
Internacional.
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3. Critérios de Seleção
As candidaturas elegíveis serão avaliadas utilizando os seguintes critérios:


O candidato possui competências e experiências necessárias para desempenhar o papel de
um EuroApprentice, especialmente a nível de comunicação.



O candidato quer partilhar a sua experiência e motivar outros formandos do Ensino e
Formação Profissional a participar numa mobilidade Erasmus+ a nível local, regional ou
nacional.



O candidato tem ideias criativas e concretas para divulgar a sua experiência de
mobilidade.



O candidato reflete sobre as suas aprendizagens e as mais-valias que a participação na
mobilidade Erasmus+ durante a sua Formação Profissional teve para ele/ela (resultados de
aprendizagem, desenvolvimento de competências transversais, emprego, …).



O candidato demonstra sentido de responsabilidade e compromisso a longo prazo para
desempenhar o papel de um EuroApprentice (pelo menos durante 1 ano, até fev. de
2021).



A Instituição beneficiária do Programa, apoia e recomenda que o candidato integre a rede
EuroApprentice.

Cronograma das Atividades principais no ano de 2019/2020
Prazo de Candidatura

10 jan. de 2020

Entrevistas presenciais ou via Skype (por confirmar)

18 a 21 jan. de 2020

Notificação de Resultados

27 jan. 2020

Envio do Acordo com os EuroApprentices

4 de fev. 2020

Formação Nacional de Preparação – Lisboa

6 de fev. 2020

Encontro Internacional da Rede EuroApprentices

*País e data a definir

VET Summit - encerramento do Programa Erasmus+
2014-2020 (Berlim)

Out/Nov 2020 *data a publicar
Estas datas podem estar sujeitas a alterações.

A seleção dos EuroApprentice tentará ainda comtemplar, tanto quanto possível, 2 conceitos:
diversidade geográfica e áreas de formação profissional.
Após a análise do perfil de cada candidato pela AN, serão selecionados 15+2 (2 suplentes)
EuroApprentices 2020.
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4.

Acordo entre o EuroApprentice e a Agência Nacional E+ EF

Será assinado um Acordo entre a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação e o
EuroApprentice que serve de confirmação oficial que o candidato foi selecionado como
participante na iniciativa EuroAprentices.
Todas as atividades inseridas nesta iniciativa que requerem reembolso devem ser concluídas
dentro das datas especificadas neste Acordo.
5. Despesas
A ANE+EF reembolsará a viagem e a estadia conforme descrito abaixo, trimestralmente e após
a apresentação de um breve modelo de reembolso e provas. Modelos e detalhes do processo
serão enviados ao candidato.
a. Nacionais
A ANE+EF contribuirá para os custos reais da viagem e estadia.
O custo de viagem abrange o custo de toda a viagem em transportes públicos (incluindo
transfers) desde a casa do candidato até ao local específico da atividade.
Viagem

Entrega dos bilhetes de comboio, metro, autocarro ou outros (com NIF da
Agência) ou 0,36€ por quilometro (em carro próprio, distâncias da
ViaMichelin)

Alojamento

até 50,00€/noite

Subsistência

25,10€/dia

b. Encontros Internacionais

As despesas de viagem, alojamento e custos de subsistência para a participação no evento
serão asseguradas pela ANE+EF. Informação mais concreta sobre as logísticas e documentos
necessários será confirmada mais perto da data do evento.
Viagem

Banda de distância, Ver Guia do Programa 2020

Alojamento

Até 60,00€/noite

Subsistência

Máx. 65€/ dia – sem refeições incluídas no programa (almoço e jantar), máx.
15€/dia com refeições incluídas no programa (almoço e jantar).
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c.

Apresentações e Atividades organizados pelo EuroApprentice em Portugal,
aplica-se a tabela da alínea a. acima.

A ANE+EF contribuirá para os custos de participação do EuroApprentice em diversas
atividades a realizar em Portugal, no âmbito da divulgação da experiência de mobilidade, desde
que a Agência seja informada previamente da data e programa do evento, por escrito.

Mais esclarecimentos:
Caso tenha alguma dúvida ou necessite de esclarecimentos adicionais, entre em contacto
connosco, preferencialmente via e-mail:
E-mail: isabel.gradil@erasmusmais.pt
Tel: +351 210 101 976.
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