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Mobilidade Internacional de Estudantes 2014/2015  
Convite à apresentação de candidaturas  

 
 

1. Prazos de candidatura às bolsas de mobilidade internacional são os seguintes: 
 

1ª fase: de 12 de Fevereiro a 28 de Março de 2014 
2ª fase: de 15 de Setembro a 10 de Outubro de 2014 

 
2. Instituições parceiras/vagas por curso podem ser encontradas no seguinte endereço 

https://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/CandidaturasparaEstudantes.aspx 
 

3. Os Procedimentos de Candidatura à mobilidade são os seguintes: 
 

Entrega no Gabinete de Relações Internacionais (GRI), em formato de papel, do processo de candidatura   
constituído pelos seguintes elementos: 

 

a) Ficha de Candidatura (disponível em: https://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/CandidaturasparaEstudantes.aspx)  

b) Carta de Motivação (mínimo de 2000 caracteres ,incl/espaços, redigida em inglês ou castelhano, caso a mobilidade se realize 

em Espanha). 

 

IMPORTANTE: Só serão aceites candidaturas entregues em formato papel diretamente no GRI, dentro dos 
prazos indicados no horário de atendimento aos estudantes, nomeadamente terças e quintas, das 09h30 – 
12h30; 14h30 – 17h00.  
 

4. Critérios de seleção e seriação de candidatos à mobilidade internacional são apresentados na tabela 
abaixo 
 

Critérios Fórmula Ponderação 

1º Média ponderada das classificações obtidas nas unidades curriculares realizadas, com 
base nos ECTS 

50% 

2º Entrevista, com atribuição de nota de 0 a 20 valores 30% 

4º  Participação em atividades promotoras de internacionalização (ex. NEXT - Buddy Mentor) 10% 

3º Bolseiro da Ação Social (nota de 0 (não bolseiro) ou 20 valores (bolseiro)) 10% 

 
Versão integral das Condições de Participação e Critérios de Seleção de Estudantes Candidatos à Mobilidade Internacional disponíveis para 
consulta em: https://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/CandidaturasparaEstudantes.aspx 

 

5. Calendário de seleção e seriação é exposto na tabela abaixo 
 

1ª Fase 2ª Fase  

10 de Fev. a 28 
Março 

15 de Set. a 10 
de Out 

Apresentação de candidaturas pelos estudantes 

7 a 18 de Abril 13 a 17 de 
Outubro 

Entrevistas com representantes dos cursos para a 
mobilidade 

30 de Abril 
(estimado) 

24 de Outubro 
(estimado) 

Publicação das listas de selecção e seriação no site do GRI 

Até 31 de Maio Até 28 de 
Novembro 

Instrução do processo de candidatura dos estudantes 
seleccionados junto da instituição de acolhimento 
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