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O Consórcio é constituído por:
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Apresentação do Projeto:

A Missão do Consórcio “Moinhos – Formar para Inovar” é:

• organizar rede concelhia de trabalho sustentável;
• criar sinergias e partilha esforços com o apoio de todos os 

agentes educativos do concelho; 
• melhorar e diversificar a oferta formativa;
• dinamizar e atualizar as políticas educativas;
• incutir uma dimensão europeia e de abertura para o 

Mundo. 
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Objetivos principais: 

• Alargar contactos a nível internacional;

• Possibilitar a participação noutros projetos internacionais; 

• Criar pontes entre Torres Vedras, a Europa e o Mundo;

• Consolidar conhecimentos e competências por parte das equipas que 
participam nestes projetos;

• Possibilitar às escolas o contacto com diferentes realidades europeias, 
comparando métodos e currículos e a melhoria da oferta educativa e 
conteúdos lecionados.
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Alunos que se podem candidatar / turmas:

T. Apoio à Infância – AI7
T. Cozinha/Pastelaria – CP7
T. Apoio à Gestão Desportiva – GD3
T. Massagens, Estética e Bem-Estar – MEBE1
T. Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – PSI4
T. Turismo – T7
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O Projeto Moinhos VII conta com:

40 mobilidades de jovens: 
• 20 estágios curriculares - Irlanda, Suécia, Rep. Checa, Áustria, Itália, Grécia e 

Chipre;
• 20 estágios diplomados de 98 dias - Alemanha, Áustria, Chipre, França, 

Grécia, Irlanda, Polónia e Rep. Checa;
• 8 mobilidades de Job shadowing (professores).

Mobilidades atribuídas à ESCO:
Alemanha – 2 pax

Áustria – 1 pax
Irlanda  - 2 Pax
Polónia – 2 pax
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Impactos Esperados:

PARTICIPANTES 

• Reforço de competências pessoais, sociais e 
interculturais; 

• Reforço de competências técnicas, profissionais e 
linguísticas; 

• Aumento da empregabilidade dos jovens formados, em 
Torres Vedras.
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Impactos Esperados:

COMUNIDADE ESCOLAR:

• Aumento da taxa de conclusão dos cursos;
• Redução da taxa de abandono escolar, do insucesso e do 

absentismo;
• Melhoria de notas e aproveitamento aos módulos;
• Melhoria e atualização de práticas pedagógicas nas escolas;
• Sensibilização dos alunos para a importância dos percursos 

formativos sólidos na criação de oportunidades; 
• Abertura de horizontes e expectativas de vida e trabalho. 
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Características das bolsas: 

Duração Estágios extracurriculares – 14 semanas (98 dias)

Curso de Língua Através da plataforma OLS (Online Linguistic Support)

Estágio Profissional

Seguro Acidentes pessoais

Responsabilidade Civil

Acidentes de trabalho

Dinheiro de 
Subsistência

500€/mês (valor mínimo assegurado)

Alojamento Em quarto duplo e regime de self-catering

Viagem De ida e volta de avião

Preparação 
Intercultural

Sessão a realizar antes da partida

Acompanhamento
Pela entidade de envio

Pelo local de estágio

Pela entidade intermediária de acolhimento
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Processo de Seleção: 

1 – Ter nacionalidade portuguesa ou de um país da UE ou 
autorização de residência;

2 - Ter autorização parental se menor;

3 – Ter concluído o curso profissional, à data da partida;

4 - Enviar para o email da escola:
• CV Europass (Português e Inglês); 
• Formulário (disponibilizado pelo consórcio);
• Carta de motivação (20%).
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Processo de Seleção: 

5 – Entrevista feita pela Câmara e pela escola com o objetivo 
de:
• Conhecer os candidatos;
• Perceber as suas motivações; 
• Perceber o seu background; 
• Quais os planos de futuro.

6 - Avaliação dos pareceres dos coordenadores de curso 
(30%)
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Processo de Seleção: 

7 - Avaliação dos CRITÉRIOS PREFERENCIAIS (50%):

• Perspetivas de aplicação dos novos conhecimentos e 
investimento na área profissional;

• Conhecimento de uma 2ª língua; 
• Não ter vivido/trabalhado no estrangeiro;
• Não ter participado numa mobilidade ERASMUS+;
• Experiência profissional não relevante;
• Personalidade: autonomia, maturidade, expectativas, 

interesse, motivação, objetivos pessoais. 
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Calendário: 
Sessão informativa (opcional) fev/mar 2021 (realizada pelas escolas)

Pré-inscrição 14/05/2021

Pré-seleção de candidatos 21/05/2021

Entrevista aos candidatos pré-
selecionados

24 e 25/05/2021

Seleção final 28/05/2021

Publicação da lista de bolsas atribuídas 04/06/2021

Inscrição dos participantes 14/06/2021
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Contactos/ligações Importantes:

info@sefo.pt

anabaptista@sefo.pt

moinhoscmtv@gmail.com

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/promotional_en

GAP, Ana Teresa Baptista
Fevereiro de 2021
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