INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY
EDITAL DE ABERTURA DE CANDIDATURAS
2ª CALL
O que é o International Credit Mobility?
Há mais de 25 anos que a Europa financia o programa Erasmus, permitindo que mais de três
milhões de estudantes europeus tenham feito parte do seu percurso académico noutra
instituição de ensino superior na Europa. O programa Erasmus+ continua a abrir essas
oportunidades a outras regiões, permitindo a mobilidade de e para outros continentes (entre os
chamados “países do programa" e "países parceiros").
O programa Erasmus+ oferece agora oportunidade de mobilidade para estudantes, mas
também a pessoal (docente e não docente) para aprender, ensinar e/ou dar formação em
instituições de ensino superior (IES), em países situados fora do espaço europeu e vice-versa.
Estas mobilidades são conhecidas como “International Credit Mobility” e é uma atividade que
pertence à Ação Chave 1 – Mobilidade do Programa Erasmus+.

Como se candidatar
A candidatura de estudantes e pessoal docente e não docente é feita por e-mail. O candidato
deverá submetê-la para o seguinte endereço: icmka107@uevora.pt.
Os candidatos terão de se candidatar fazendo uso do formulário de candidatura apropriado, que
se encontra disponível no seguinte site: https://www.mobilidade.uevora.pt
Toda a comunicação com o candidato será feita por e-mail; é, portanto, muito importante que
seja colocado na candidatura um endereço de email válido. A candidatura completa tem de ser
apresentada até ao prazo final do processo de candidatura.
A documentação a anexar ao formulário de candidatura é a seguinte:
a) Estudantes:
- Curriculum Vitae
- Cópia do passaporte ou do documento nacional de identificação
- Carta de motivação
- Cartas de recomendação (pelo menos uma)
- Diplomas ou certificados de habilitações
- Histórico escolar (certificação das unidades curriculares já concluídas)
- Comprovativo de proficiência em Língua Portuguesa ou Inglesa

- Comprovativos oficiais da situação socioeconómica (caso declare ter dificuldades
económicas).
b) Pessoal docente e não docente
B1) Mobilidades incoming, ie, dos países terceiros para a Universidade de Évora:
- Curriculum Vitae
- Cópia do passaporte ou do documento nacional de identificação
- Comprovativo de vínculo à Universidade onde exerce as suas funções

- Carta de motivação, que deverá incluir aspetos como a eventual experiência
em anteriores programas de mobilidade e justificar de que forma a sua
candidatura beneficiará os seus trabalhos de investigação e de que modo
poderá contribuir para uma melhoria de funcionamento, no seu país e na sua
instituição, quer ao nível das metodologias de ensino aprendizagem, quer das
metodologias de investigação, da investigação conjunta, dos procedimentos de
gestão académica e de gestão administrativa, quer ainda ao nível da garantia de
qualidade e da cooperação internacional.
- Carta(s) de recomendação
- Diplomas ou certificados de habilitações
- Comprovativo de proficiência em Língua Portuguesa, Francesa ou Inglesa
- Plano de trabalho incluindo cronograma

B2) Mobilidades outgoing, ie, da Universidade de Évora para países terceiros:
- Curriculum Vitae
- Cópia do passaporte ou do documento nacional de identificação

- Carta de motivação, que deverá incluir aspetos como a eventual experiência
em anteriores programas de mobilidade e justificar de que forma a sua
candidatura beneficiará os seus trabalhos de investigação e de que modo
poderá contribuir para uma melhoria de funcionamento, no seu país e na sua
instituição, quer ao nível das metodologias de ensino aprendizagem, quer das
metodologias de investigação, da investigação conjunta, dos procedimentos de
gestão académica e de gestão administrativa, quer ainda ao nível da garantia de
qualidade e da cooperação internacional.

- Comprovativo emitido pelo superior hierárquico em como está autorizado a
efetuar a mobilidade casa a bolsa lhe seja atribuída
- Diplomas ou certificados de habilitações
- Comprovativo de proficiência em Língua Inglesa ou Francesa
- Plano de trabalho incluindo cronograma
- Prova de aceitação do plano de trabalho pela universidade parceira

Período de candidatura
O período de candidatura será desde o dia 27 de Junho de 2019 (terça-feira) até às 24 horas
(hora portuguesa) do dia 8 de Julho de 2019 (segunda-feira). Candidaturas enviadas fora do
prazo ou incompletas não serão consideradas.
O número total de mobilidades é de 12. Os resultados das candidaturas (lista de candidatos
selecionados e na reserva) estarão disponíveis em: https://www.mobilidade.uevora.pt

Bolsas disponíveis
Tipo de
Mobilidade

Universidade
de Origem

Universidade
de Destino

Número
de
fluxos
3

Duração de
cada
mobilidade
8 dias

Bolsa por
participante
(€)
1600

Nível

Mobilidade de
pessoal para
ensino

Universidade
de Évora Portugal

Mobilidade de
pessoal para
ensino

Universite Sidi
Mohammed
Bem Abdellah
- Marrocos
Universidade
de Évora Portugal

2

7 dias

1620

N/A

1

7 dias

1620

N/A

University of
Peradeniya –
Sri Lanka
University of
Peradeniya –
Sri Lanka

Universite
Sidi
Mohammed
Bem
Abdellah Marrocos
Universite
Sidi
Mohammed
Bem
Abdellah Marrocos
Universidade
de Évora Portugal
Universidade
de Évora Portugal

Mobilidade de
pessoal para
formação

Universidade
de Évora Portugal

Mobilidade de
pessoal para
ensino
Mobilidade de
estudantes
para estudos

1

14 dias

2464

N/A

1

6 meses

5100

Doutoramento
(proritário) e
Mestrado

Mobilidade de
estudantes
para estudos

Universidade
de Évora Portugal

University of
Peradeniya –
Sri Lanka

1

4 meses

2800

Doutoramento

N/A

Mobilidade de
pessoal para
ensino
Mobilidade de
estudantes
para estágio

Universidade
de Évora Portugal
Universidade
de Évora Portugal

Quy Nhon
University Vietnam
Quy Nhon
University Vietnam

1

34

5217

N/A

1

2 meses

1400

Doutoramento
estágio

1

2 meses

1400

Viagem: O projecto financia para cada bolseiro, uma viagem de ida e volta de acordo
com a seguinte tabela:
De Marrocos para Portugal
De Portugal para Marrocos
Do Sri Lanka para Portugal
De Portugal para Sri Lanka
De Vietname para Portugal
De Portugal para Vietname
Da Tailândia para Portugal

275 €
275 €
1500€
1500€
1500€
1500€
1500€

Critérios para Seleção
Para estudantes
Mérito académico traduzido pelo número de disciplinas já realizadas e respectivas
classificações; motivação; conhecimento e interesse na língua e cultura do país de
acolhimento; plano de atividades e/ou projeto de investigação; condição
socioeconómica dos candidatos.
Será dada prioridade aos estudantes que integrem ciclos de estudos mais avançados.

Para pessoal docente e não docente
Motivação; conhecimento e interesse na língua e cultura do país de acolhimento; Plano
de trabalhos e sua adequação aos interesses e realidade das universidades de
acolhimento.
No caso de cumprimento dos critérios mencionados, será atribuída prioridade aos
candidatos que vão em mobilidade pela primeira vez.

Áreas Científicas Elegíveis
Marrocos
Docentes IN:
- Não definida
Docentes OUT:
- Ordenamento da Paisagem, Agricultura e Património
Não docente OUT:
- Geral

Sri Lanka
Programas interdisciplinares em Saúde e Bem-Estar e Tecnologias de Comunicação e
Informação com particular incidência na análise de imagens médicas.

Vietname
Docentes OUT:
- Agricultura
Estágio OUT
- Agricultura
Prevê-se a divulgação dos resultados das candidaturas até 15 de julho 2019.
Para mais esclarecimentos contactar o Coordenador geral do projecto, Prof. Vasco Fitas da
Cruz, através do e-mail icmka107@uevora.pt ou através dos Coordenadores locais:

Universidade
Universite Sidi Mohammed
Bem Abdellah - Marrocos
University of Peradeniya –
Sri Lanka
Quy Nhon University Vietnam

Coordenador local
Dr. Hajar Jelloulli

Contacto
hajar.jellouli@usmba.ac.ma

Dr. Roshan Pradeep

projectmanagerinrc@pdn.ac.lk

Dr. Nguyen Tien Trung

nguyentientrung@qnu.edu.vn

