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Ficha de candidatura à mobilidade de trabalhadores
1. Identificação do candidato:
2. Situação profissional:
Tempo na categoria profissional
3. Participação em programas de mobilidade:
Se sim, qual a data da última participação
Se sim, qual a data da última participação
4.  Instituição de Ensino Superior (IES) e país a que se candidata:
5. Datas de mobilidade (planeadas):
a
6. Competências linguísticas, de acordo com a IES a que se candidata:
Nível:
Nível:
7. Considera a possibilidade de deslocação mesmo que não seja atribuída bolsa
1. Informações gerais
A pré-candidatura pretende identificar os trabalhadores (docentes e não docentes) interessados em realizar mobilidade nas atividades elegíveis em missão de ensino e formação no ano letivo  -  :
Na seleção da universidade de acolhimento, o trabalhador deve considerar:
1. A existência de vagas na universidade de acolhimento;
2. As atividades desenvolvidas no respetivo serviço ou contratualizadas no processo de avaliação do desempenho do trabalhador. 
 
O período de mobilidade previsto pode ser entre  a  semanas, em função do que for aceite em sede do contrato de ensino e formação.
 
As regras de atribuição de bolsa para a mobilidade está prevista no regulamento de mobilidade dos trabalhadores, consultar:  
 
No verso desta folha, encontra-se o formulário que deve ser preenchido, em letras maiúsculas, para efetivar a pré-candidatura. 
 
2. Entrega/envio
O formulário deve ser entregue devidamente preenchido e assinado no secretariado do GAMII, até :
• Em suporte papel na ESEP (sede), piso 2
• Via e-mail: ri@esenf.pt
 
 
3. Resultados das pré-candidaturas
Os resultados do processo de seleção e seriação são divulgados no site e afixados nos locais de estilo da ESEP até ao dia .
 
 
4. Documentos a anexar
No prazo de 10 dias úteis após a publicação dos resultados da seleção e seriação, os trabalhadores colocados nas vagas disponíveis deverão, sob pena de exclusão, completar a instrução da sua candidatura com os seguintes documentos:
a) Ficha de pré-candidatura à mobilidade;
b) Curriculum vitae atualizado e no modelo europeu, quando exigido pela IES de acolhimento;
c) Certificado de competências linguísticas, quando exigido pela IES de acolhimento;
d) Fotocópia do cartão de cidadão;
e) Fotocópia do cartão de contribuinte, no caso de não ser detentor de cartão de cidadão;
f) Fotocópia do cartão europeu de saúde;
g) Comprovativo do número de identificação bancária, no caso de pretender ser bolseiro.
h) Para além dos documentos antes referidos, poderão ser necessários outros por exigência da IES de acolhimento.
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