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Guia do Candidato a Estágio Erasmus 

Informação complementar sobre a realização dos estágios 

 

1) A confirmação da realização do estágio Erasmus faz-se mediante a entrega de uma 
carta de aceitação (Letter of Placement Confirmation) no GMC, emitida pela instituição 
de acolhimento e dentro dos prazos de candidatura aplicáveis (ver Candidatura às bolsas 

Estágio Erasmus);  

 
2) Os estágios Erasmus realizados no âmbito da Licenciatura em Enfermagem estão 

dispensados da apresentação prévia da carta de aceitação uma vez que decorrem dos 
acordos interinstitucionais previamente estabelecido com outras Instituições de 
Ensino Superior. 
 

3) As bolsas de mobilidade serão afetas aos estudantes à medida que entregam no GMC 
a carta de aceitação e até ao limite da verba disponível.  
 

4) A entidade de acolhimento pode ser uma empresa ou uma organização localizada 
num país europeu, sendo a sua identificação da responsabilidade do estudante. 
 
Sugerimos ao estudante que, após conversar e acordar com a instituição de 
acolhimento o plano de estágio e a duração do mesmo, e caso o estágio lhe interesse, 
solicite a emissão da carta de aceitação (conforme minuta disponível no site do GMC). 
 

5) Após a entrega da carta de aceitação (em PDF e versão original), GMC dará 
continuidade à instrução do processo, nomeadamente assinatura do contrato de 
estágio (Training Agreement) entre as três partes envolvidas. 
 

6) O estágio beneficia de dois tutores/orientadores: um na instituição de acolhimento e 
outro na inst. de origem (IPBeja). O docente orientador em Beja deverá se identificado 
pelo estudante, cabendo-lhe validar a proposta de trabalho a desenvolver pelo 
estagiário, mediante assinatura do Acordo de Estágio. 
 

7) O estágio Erasmus (placement, práticas) pode ser curricular ou extra-curricular, 
deverá ter uma duração mínima de 3 meses efetivos e estar concluído, 
impreterivelmente, até 30 de Setembro de 2013. 
 

8) Caso o estágio seja curricular e passível de atribuição de créditos, é ainda obrigatório o 
preenchimento e validação do Plano de Reconhecimento, à semelhança do que 
acontece na mobilidade para estudos. Nestes caso, o docente da unidade curricular 
e/ou orientador de estágio identificarão a metodologia de avaliação bem como o 
procedimento de reconhecimento aplicável. 
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9) Ofertas de estágio, minutas e informações adicionais: 
https://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/Est%c3%a1giosErasmus.aspx 
 

10) Critérios de elegibilidade (quem pode participar) 
Para se candidatar ao estágio Erasmus o estudante deverá ser: 

a. Nacional de um Estado-membro da União Europeia ou de outro país 
participante no Programa PALV; ou 

b. Oficialmente reconhecido por Portugal como refugiados, apátridas ou 
residentes permanentes, e 

c. Estar matriculado num curso do IPBeja no momento na candidatura.1  
 

11) Sugestões para identificar o ENCONTRAR O LOCAL DE ESTÁGIO 
Deverá ser o próprio estudante a identificar o local de estágio e efetuar o primeiro 

contacto. Algumas sugestões: 
- Ofertas de estágio disponíveis no site do GMC; 
- Contacto com professores e Coordenadores de curso por forma a obter algumas 

sugestões sobre eventuais locais de estágio no estrangeiro; 
- Contacto direto com empresas; 
- Consulta a sites que disponibilizam ofertas de estágio europeu: 
EURES: http://europa.eu.int/eures 
International Placement Network: 

http://www.internationalplacement.org/bienvenue_fs.asp?lang=6 
Interntown: http://www.interntown.com 
Leo-Net: http://www.leo-net.org > Job Offer exchange 
Placements UK: http://www.placement-uk.com/pages/index.php 
Europlacement: http://www.europlacement.com/ 
Expertise in Labour Mobility (ELM): http://www.labourmobility.com 
iAgora: http://www.iagora.com/ 

 
 

12) Alojamento, viagem e seguro 
A procura/reserva de alojamento e demais condições de estada é da responsabilidade 
do estudante. 
 
O estudante deverá tratar do processo de viagem/alojamento com alguma 
antecedência, de forma a garantir que se encontra mo local de estágio no dia e hora 
combinada. 
 
Para além da obtenção do Cartão Europeu de Seguro e Viagem, recomendamos aos 
estudantes a contratualização de um seguro de acidentes pessoais, ou outro que se 

                                                           
1
 Embora o estagiário possa beneficiar do estatuto de “diplomado” no momento da realização do 

estágio, a candidatura ao mesmo deverá decorrer durante o período em que ainda é estudante, 
portanto antes da conclusão. 

https://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/Est%c3%a1giosErasmus.aspx
http://www.labourmobility.com/
http://www.iagora.com/
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afigure mais adequado mediante a situação concreta, junto de uma agência de 
seguros. Embora os estágios curriculares beneficiem da extensão do seguro escolar, os 
estudantes são aconselhados a subscreverem um seguro de saúde e acidentes 
pessoais e que preveja outras situações para além do “contexto escolar”. 

 
13) Bolsa Erasmus 

O valor da bolsa depende do país de destino e da duração da mobilidade. Ser um 
estudante Erasmus não implica necessariamente receber uma Bolsa de Mobilidade 
Erasmus. Poderão existir estagiários Erasmus “bolsa zero”. 

 
14) Estudantes com dificuldades sócio-económicas? 

Os estudantes Erasmus que cumulativamente usufruam de uma bolsa SAS e de uma 
bolsa Erasmus, são candidatos a receberem uma Bolsa Suplementar Erasmus (BSE-
SOC). 
Os procedimentos de candidatura são agilizados pelo GMC junto da AN PROALV. Os 
estudantes elegíveis deverão fazer prova junto do GMC de que são bolseiros SAS, 
mediante envio do respetivo comprovativo de bolseiro. 


