
 

 

Elaborado por: 
Ilda Fernandes 
Maria do Céu 
Almeida 
 

Data: 
22/07/2015 

Verificado por: 
Ilda Fernandes 
 

Data: 
27/10/2015 

Aprovado por: 
Presidente 

Data: 
28/10/2015 

MOD.10.00   

PROCEDIMENTO OPERATIVO 
Mobilidade de trabalhadores 

Código: PO.15 
Revisão: 0 
Página 1 de 3 

I – ÂMBITO 

 Aplicável à gestão de atividades resultantes de programas nacionais e internacionais de mobilidade de 

trabalhadores relativo a programas internacionais. 

II – OBJETIVOS 

 Assegurar as atividades dos processos de mobilidade de trabalhadores. 

 Avaliar e melhorar as atividades de mobilidade. 

 Assegurar, avaliar e melhorar as atividades das visitas institucionais. 

 Garantir o cumprimento da regulamentação em vigor. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Ver PG.04 – Mobilidade. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 A divulgação da lista das instituições e condições de mobilidade é efetuada no site e nos locais de estilo da ESEP. 

 Para a formalização das candidaturas, o candidato deve instruir o processo com os documentos constantes do 

edital de abertura das pré-candidaturas à mobilidade. 

 A atribuição de bolsas é regulada pela Agência Nacional ANEEF de acordo com as orientações da comissão 

europeia. 

 A mobilidade de trabalhadores segue o estipulado no regulamento da mobilidade dos trabalhadores da ESEP e 

nas normas constantes de cada programa de mobilidade. 

 Os modelos utilizados são disponibilizados pela ANEEF e pela ESEP, de acordo com cada programa de 

mobilidade. 

IV – RECURSOS  

 PG.04 – Mobilidade. 

 Plataforma mobility tool da ANEEF. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Trabalhadores outgoing 

1. Preparar e publicar o edital. GAMII e GDIAP 

2. Preencher a pré-candidatura no MOD.135. Trabalhadores 

3. Rececionar a pré-candidatura. GAMII 

4. Analisar a elegibilidade e seriar as pré-candidaturas. GAMII 

5. Divulgar os resultados das pré candidaturas. GAMII e GDIAP 

6. Efetuar reunião de preparação das atividades de mobilidade. GAMII e trabalhador 

7. Organizar o programa de atividades. Trabalhador e IES de acolhimento 
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Ação Responsabilidade 

8. Preencher o formulário staff mobility for training – mobility agreement ou staff 

mobility for teaching – mobility agreement (ANEEF) ou MOD.144 (Staff mobility 

for training – mobility agreement) ou MOD.145 (Staff mobility for teaching – 

mobility agreement) e entregar a documentação constante do edital. 

Trabalhadores 

9. Rececionar o formulário e enviar o formulário para ser assinado e autenticado. GAMII 

10. Preencher o contrato de mobilidade individual para fins de aprendizagem – 

mobilidade de pessoal para missões de ensino e/ou formação. 

GAMII 

11. Assinar o contrato de mobilidade individual para fins de aprendizagem – 

mobilidade de pessoal para missões de ensino e/ou formação. 

Trabalhador e presidente 

12. Enviar por fluxo os formulários de mobility para CGR-RH, para justificar os dias 

em mobilidade. 

GAMII 

13. Enviar o contrato de mobilidade individual para fins de aprendizagem – 

mobilidade de pessoal para missões de ensino e/ou formação e a declaração 

de recibo para CGR-COC/CMM. 

GAMII 

14. Registar a mobilidade na plataforma mobility tool da ANEEF. GAMII 

15. Entregar a documentação da IO (documentos de certificação da mobilidade). Trabalhador 

16. Preencher, no final do período de mobilidade, o relatório no mobility tool e 

informar o GAMII do seu conteúdo. 

Trabalhador 

17. Monitorizar o processo de mobilidade. GAMII 

Trabalhadores incoming 

1. Rececionar e analisar o pedido de mobilidade/visita. GAMII 

2. Negociar o programa de atividades. GAMII e trabalhador IO 

3. Elaborar a carta de aceitação, quando aplicável. GAMII 

4. Assinar a carta de aceitação, quando aplicável. Presidente 

5. Enviar a carta de aceitação de mobilidade (MOD.85) para a IO. GAMII 

6. Preencher formulário staff mobility for training – mobility agreement ou staff 

mobility for teaching – mobility agreement  ou MOD.144 (Staff mobility for 

training – mobility agreement) ou MOD.145 (Staff mobility for teaching – 

mobility agreement) e entrega da documentação constante do edital, quando 

aplicável. 

Trabalhador IO 

7. Rececionar e verificar o formulário staff mobility for training – mobility 

agreement ou staff mobility for teaching – mobility agreement, quando 

aplicável. 

GAMII 

8. Enviar o planeamento das atividades para a IO. GAMII 

9. Rececionar e acompanhar os trabalhadores. GAMII 

10. Assinar os documentos de certificação de mobilidade, quando aplicável. Presidente 

11. Entregar os documentos de certificação de mobilidade. GAMII  

12. Comunicar feedback das atividades de mobilidade. Trabalhador IO 

13. Monitorizar o processo de mobilidade. GAMII 

14. Publicitar atividades do GAMII. GAMII e GDIAP 
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Ação Responsabilidade 

Promoção de relações exteriores 

1. Rececionar e analisar os pedidos de visita. GAMII 

2. Estabelecer contacto com os trabalhadores da ESEP, que possam ser 

envolvidos. 

GAMII 

3. Aprovar os pedidos de visita. Presidente 

4. Comunicar a aprovação aos interessados, por correio eletrónico. GAMII  

5. Enviar a carta de aceitação de mobilidade (MOD.85), assinada pelo presidente, 

quando aplicável. 

GAMII 

6. Preparar e enviar o programa de atividades. GAMII 

7. Efetuar o registo dos visitantes. GAMII  

8. Atribuir gabinete, acesso à rede wireless e cartões de identificação, quando 

aplicável. 

GAMII e CIT 

9. Emissão e assinatura pelo coordenador do GAMIII da declaração de presença, 

quando aplicável. 

GAMII 

10. Preparar e realizar o “Welcome ESEP”. GAMII  

11. Avaliar a visita. Visitantes 

12. Analisar os dados das visitas institucionais. GAMII 

 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 

 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Edital. 

 Regulamento da mobilidade dos trabalhadores. 

 MOD.85 – Carta de aceitação de mobilidade. 

 MOD.135 – Ficha de candidatura à mobilidade de trabalhadores. 

 MOD.144 – Staff mobility for training – mobility agreement. 

 MOD.145 – Staff mobility for teaching – mobility agreement. 

 Formulário staff mobility for training – mobility agreement (ANNEF). 

 Formulário staff mobility for teaching – mobility agreement (ANNEF). 

 Contrato de mobilidade individual para fins de aprendizagem – Mobilidade de pessoal para missões de ensino e/ou 

formação (ANNEF). 

 


