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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
PROJETOS INTERNACIONAIS 

http://www.cuboforma.pt/
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O Programa Erasmus+ no setor de Educação e Formação de Adultos pretende promover a melhoria das competências básicas em literacia, literacia 

digital, competências linguísticas e empreendedorismo entre os adultos, bem como facilitar a transição entre educação formal, educação não-

formal, formação profissional e emprego. Desta forma, a Cuboforma procura proporcionar aos seus formandos(as) oportunidades de evolução 

pessoal e profissional com os seus projetos internacionais! 

Estes critérios de seleção têm como objetivo ajudar na escolha dos participantes para as mobilidades internacionais, de uma forma justa e 

transparente. Todos os projetos serão divulgados no site do centro de formação em www.cuboforma.pt (na secção de Projetos Internacionais), 

assim como, nas suas redes sociais: www.facebook.com/CuboForma ; https://www.instagram.com/centro_cuboforma/; 

https://www.linkedin.com/company/cuboforma . 

1. Aceder ao site www.cuboforma.pt   

2. Ir até à aba “Projetos Internacionais”  

3. Escolher o Projeto e o fluxo em questão; 

4. Preencher o formulário de interesse; 

5. Aguardar ser contactado(a) pelo(a) Gestor(a) de Projetos Internacionais. 

Como posso fazer a minha inscrição para participar em Projetos Internacionais? 

Podes mostrar o teu interesse com o(a) Coordenador(a) de Formação ou com o(a) Gestor(a) de Projetos Internacionais. De seguida podes fazer a 

tua pré-inscrição da seguinte forma: 

http://www.cuboforma.pt/
http://www.cuboforma.pt/
http://www.facebook.com/CuboForma
https://www.instagram.com/centro_cuboforma/
https://www.linkedin.com/company/cuboforma
http://www.cuboforma.pt/
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Critérios Tipo Explicação Percentagem 

1º Primeira vez que participa 
É escolhido, em primeiro lugar, os(as) formandos(as) que nunca tenham participado em uma mobilidade ou 
estágio internacional, bem como a quem tenha menos oportunidade de ter acesso a uma experiência do 
género. 

-- 

2º Grau de Motivação 
O(a) formando(a) deve demonstrar o seu interesse/motivação em participar nesta experiência. Para tal poderá 
ser chamado(a) para uma entrevista com o(a) GPI ou mediador(a). Através de uma conversa, o(a) formando(a) 
será avaliada entre “pouco motivado(a)” ou “muito motivado(a)”. 

30% 

3º Desempenho Escolar 
É valorizado o desempenho escolar, o sentido de responsabilidade, a assiduidade e o empenho. O(a) GPI irá 
recolher esta informação através do(a) mediador(a) de curso e com a Coordenadora. 

10% 

4º Nível de Inglês 
Este fator não é determinante. Será uma mais valia, contudo o mais importante é a disposição e a motivação 
que o formando(a) tem para participar numa experiência internacional. 

10% 

5º Hospedagem 
Existem projetos de intercâmbios que favorecem a hospedagem em família, por acreditarem que aumenta a 
aprendizagem e o valor da experiência, já que permite uma maior interação social. Hospedar alguém não é 
obrigatório, mas pode ajudar na hora de ser selecionado, no caso de ser necessário hospedar em Portugal. 

20% 

6º Disseminação 

 A divulgação do projeto, no âmbito do programa Erasmus +, e do centro de formação é essencial. Se 
promoveres a mobilidade no teu Facebook ou Instagram, com fotos, vídeos e um bom texto, mais hipóteses 
tens de participar novamente em uma mobilidade. O que te parece se te convidarem para falares sobre a 
experiência, mais tarde? A tua vontade de colaborar e disseminar será um dos critérios para seres escolhido(a). 

30% 

http://www.cuboforma.pt/
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Não fui escolhido(a). E agora? 

Se cumpres com todos os critérios e ainda assim não foste selecionado(a) para esta mobilidade, não desanimes. Há limite de participantes para 

cada mobilidade/estágio. Se não foste nesta poderás ir na próxima.  

No caso de não concordares com a decisão sobre a tua seleção, tens 10 dias úteis para reclamar. As reclamações devem serem remetidas por e-

mail, enviado ao Diretor Executivo do Centro de Formação – claudio-marques@cuboforma.pt 

 

Aventura-te e sai da tua zona de conforto. Participa! 

http://www.cuboforma.pt/
mailto:claudio-marques@cuboforma.pt

