
 

 

 

 

EDITAL 2018/2019 

ICM- International Credit Mobility 

 

 

Todos os colaboradores interessados em realizar um período de mobilidade de curta duração numa 

instituição de Ensino Superior de um país terceiro deverão candidatar-se a uma bolsa para mobilidade 

Erasmus +  KA107 mediante exclusivamente as ofertas disponibilizadas, visando a obtenção de uma 

oportunidade de valorização pessoal e profissional, bem como a troca de experiências e conhecimentos 

especializados.  

 

Ofertas disponibilizadas: 

 2 bolsas STA - North Caucasus University (Russia) 

 4 bolsas STT/STA - Polotsk State University (Bielorrussia)  

 1 bolsa STA - Donestsk National Technical University (Ucrania) 

 

 

1. Critérios de elegibilidade  

São elegíveis como candidatos os colaboradores com contrato de trabalho celebrado com o Politécnico de 

Leiria de nacionalidade europeia, apátridas, refugiados ou que beneficiem do estatuto de residente 

permanente. 

 

2. Condições de admissão 

Apenas serão admitidos como candidatos os docentes que cumpram os critérios de elegibilidade acima 

referidos e que apresentem: 

a) Descrição detalhada do plano de trabalhos (até 3000 carateres) com demonstração da 

relevância das atividades em projetos de parceria em curso ou com expectável início a curto 

prazo e enquadramento face às funções desempenhadas pelo candidato na instituição. 

 

3. Critérios de seriação 

A seleção e seriação dos candidatos são da responsabilidade do júri, tendo por base os seguintes critérios: 

1. A qualidade e adequação do plano de trabalho às funções desempenhadas pelo candidato, bem 

como a expectável aplicação dos resultados no desempenho das suas funções  – entre 0 a 5 

pontos; 

2. A importância estratégica do plano de trabalhos para a instituição tendo em conta a relevância 

das atividades em projetos de parceria (em curso ou com expectável início a curto prazo) – 

entre 0 e 5 pontos. 

A classificação final corresponde à soma critério 1) + 2). 

 

A seriação será feita pela ordem decrescente de pontos, ou seja, do melhor classificado para o pior 

classificado, tendo em conta a pontuação obtida com o somatório dos dois critérios. 

 



 

 

 

4. Composição e identificação do júri do concurso 

Rita Cadima, Vice-Presidente 

Cristovão Margarido, Subdiretor ESECS 

Gorete Marques, Subdiretora ESTG 

João Santos, Diretor ESAD.CR 

Sérgio Leandro, Subdiretor ESTM 

Carolina Henriques, Subdiretora ESSLei 

 

Alexandre Soares, DCRI 

 

5. Período de Candidaturas 

Entre 15 de janeiro e 31 janeiro de 2019 

 

6. Candidaturas 

As candidaturas deverão ser formalizadas através de manifestação de interesse enviada para o email: 

sta.stt.gmci@ipleiria.pt.   

 

7. Comunicação dos resultados  

Os resultados deste concurso serão publicados online em http://www.ipleiria.pt/internacional/mobilidade-

staff/.  

Divulgação de resultados provisórios: 5 fevereiro 2019 

Prazo para reclamações: 6 a 8 fevereiro 2019 

Afixação dos resultados definitivos: 13 fevereiro 2019 

 

 

Leiria, 14 de janeiro de 2019 

 

O Presidente, Rui Filipe Pinto Pedrosa  
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