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Instituto Politécnico de Beja 

Regulamento do Programa Leonardo da Vinci (Mobilidade) 2012/2013 

Get a Placement in Europe (GaPE) 

 

Enquadramento 

O projeto Get a Placement in Europe (GaPE) tem como principal objetivo proporcionar aos 

diplomados do Instituto Politécnico de Beja uma experiência profissional de qualidade em 

contexto internacional, promovendo o desenvolvimento de competência profissionais e 

pessoais favorecedoras da mobilidade internacional e da integração no mercado de trabalho 

europeu. 

O projeto tem uma duração de 18 meses (de 01/10/2012 a 31/03/2014), beneficia de uma 

subvenção total de 37.715,60€ e prevê a realização de 7 estágios com duração de 24 semanas 

cada (aproximadamente 6 meses). 

O serviço responsável pela organização e gestão do GaPE é o Gabinete de Mobilidade e 

Cooperação. 

São parceiros neste projeto as seguintes organizações: 

Country GaPE Host Partners (HO - PA) 
Placements Training and 

Education Areas (1) 
Placements Training and 

Education Areas (2) 
Nº of 

Trainees 

AT WINTERSTEIGER AG 62 - Agriculture 63 - Agriculture 1 

EE University of Tartu 42 - Life Sciences 43 - Life Sciences 2 

ES 
AIDICO -  Asociación de 
Investigación de las Industrias 
de la Construcción 

582 - Building and Civil 
Engineering 

213 - Audio-visual 
techniques and media 
production 

2 

ES Grupo INPREX 
861 - Protection of 
Persons and Property 

52 - Engineering 2 

ES LEITAT - Centro Tecnológico 48 - Computing 21 - Arts 1 

ES 
Universidad Autonoma de 
Madrid - Department of 
Agricultural Chemistry 

42 - Life Sciences 62 - Agriculture 2 

GR E-TRAVEL SA 
812 - Travel Tourism and 
Leisure 

813 - Travel Tourism and 
Leisure 

2 

IT 
Museo di Storia Naturale della 
Università degli Studi di 
Firenze 

42 - Life Sciences 43 - Life Sciences 1 

IT 
National Research Council - 
Institute of Ecosystem Study 

42 - Life Sciences 43 - Life Sciences 2 

LT RGB Agency 210 - Arts 
213 - Audio-visual 
techniques and media 
production 

2 

PL 
Institute of Soil Science and 
Plant Cultivation 

42 - Life Sciences 43 - Life Sciences 2 

UK Jlag Ltd 
34 - Business & 
Administration 

812 - Travel Tourism and 
Leisure 

2 
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Critérios de elegibilidade e condições de participação  

São elegíveis para se candidatar a uma mobilidade ao abrigo do GaPE, os indivíduos que 

reúnam as seguintes condições:  

 Detentor do grau de licenciado ou superior;  

 Disponível para o mercado de trabalho e sem qualquer vínculo académico em 2013; 

 Nacional de um país elegível para participar no PROALV ou indivíduos oficialmente 

reconhecidos por Portugal como refugiados, apátridas ou residentes permanentes;  

 Nunca ter beneficiado do Programa Sectorial Leonardo da Vinci; 

 As bolsas serão atribuídas prioritariamente aos diplomados pelo IPBeja. 

 

Local de estágio /Organização de Acolhimento 

As organizações parceiras no projeto estão disponíveis para acolher estagiários que se 

adequem ao perfil, académico e profissional, solicitado. Os interessados deverão ver com mais 

detalhe as ofertas de estágio disponíveis no âmbito do GaPE, e contactar diretamente as 

entidades no sentido de aferir da possibilidade do estágio.  

 

O candidato beneficia ainda da possibilidade de propor o seu próprio local de estágio, desde 

que a organização de acolhimento respeite os critérios de qualidade reconhecidos pelo 

Instituto Politécnico de Beja e mediante a anuência expressa da Agência Nacional PROALV. 

Para qualquer uma das situações, é da responsabilidade do candidato desenvolver todas as 

diligências no sentido da identificação e confirmação do local de estágio. Para tal, deverá 

entregar no GMC uma Carta de Aceitação emitida pela organização e acolhimento, 

devidamente assinada e carimbada, e com referência às datas de início e fim do estágio e 

ainda às atividades a realizar no âmbito do mesmo (ver minuta de Carta de Aceitação). 

Orientador de Estágio  

Os participantes beneficiarão de um orientador na Instituição de Origem, a quem poderão 

recorrer caso necessitem de algum apoio/aconselhamento de natureza técnica ou teórica para 

o desenvolvimento do estágio. É da responsabilidade do participante identificar o orientador 

de estágio e informar o GMC. 

 

Ao orientador de estágio caberá prestar o aconselhamento/esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo estagiário durante o período de estágio bem como orientar a elaboração e 

validar o relatório final de estágio. 

 

Início e duração da mobilidade 

Os períodos de mobilidade deverão ter início a partir de Abril de 2013 e terão que estar 

concluídos até 31 de Dezembro de 2013. A duração é de 24 semanas, podendo ser 

excepcionalmente aceites estágios de duração inferior, mediante justificação devidamente 

fundamentada. 
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Bolsa  

Todos os participantes têm direito a uma bolsa para ajudar a financiar as despesas de viagem e 

estadia. O valor da bolsa depende do país de destino e da duração da mobilidade. A bolsa será 

paga diretamente ao participante, através de transferência bancária e em dois momentos 

distintos, nomeadamente: 80% após o início do estágio e mediante o envio ao GMC de 

comprovativo de início da mobilidade; 20% após o término do estágio e cumpridas todas as 

diligências de encerramento do processo. Em qualquer dos casos, as transferências para os 

participantes só poderão ocorrer após a Agência Nacional PROALV ter efetuado a transferência 

do respetivo financiamento para o IPBeja. 

 

Contrato de Estágio  

Caso sejam selecionados e antes do início do estágio, os participantes têm de formalizar um 

contrato de estágio, composto por dois documentos complementares e indispensáveis à 

realização e financiamento do estágio:  

 

1) Training Agreement and Quality Commitment: documento assinado em triplicado 

(instituição de origem (GMC e Orientador de Estágio), instituição de acolhimento, e 

participante), no qual constam os dados dos intervenientes, período, local e mais 

informações sobre o estágio, assim como os direitos e os deveres das partes 

envolvidas. 

 

2) Contrato entre o IPBeja e o participante: documento a ser assinado em duplicado pela 

instituição de origem e pelo participante, que estipula a duração, a subvenção e a 

forma de pagamento do estágio, bem como os direitos e deveres de ambos 

 

Qualquer alteração aos documentos referenciados deverá merecer a forma escrita e beneficiar 

de devida validação. 

 

Viagem de ida e volta  

Todos os participantes são responsáveis pela marcação e pagamento da viagem de ida e volta, 

sendo que a data para a realização da viagem de ida deverá permitir começar o estágio na data 

acordada e o curso de preparação cultural e linguística, caso este ocorra no país de 

acolhimento imediatamente antes do início do estágio.  

 

Após o estágio e regresso a Portugal, o participante deverá apresentar os comprovativos de: 

- Realização da viagem (talões de embarque (boarding pass) titulo de transporte, 

etc.),necessário como prova da realização da mobilidade. Na falta dos mesmos o 

estágio poderá não ser considerado elegível e será solicitado a devolução do valor 

da bolsa. 

- Aquisição da viagem (documentos de despesa com o valor da viagem de ida e 

volta). 
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Preparação cultural e linguística  

A preparação cultural e linguística é obrigatória. Aos participantes é concedido um apoio 

financeiro específico para a realização de um curso de preparação linguística. Este curso 

poderá ter lugar em Portugal antes do início do estágio ou no país de acolhimento logo no 

início do período de estágio. O participante deverá desenvolver esforços para frequentar um 

curso de preparação linguística e entregar no IPBeja uma descrição detalhada do programa do 

curso, juntamente com uma indicação do custo de frequência do mesmo.  

 

Para efeitos de cálculo da duração do estágio excluem-se os dias de preparação linguística, no 

entanto esses dias são contabilizados para efeito de cálculo da subvenção para subsistência, se 

o curso tiver lugar no país de acolhimento. 

 

Seguro  

Cada estagiário beneficiará de um seguro de responsabilidade civil, saúde/acidente/invalidez e 

assistência/repatriamento, contratado pelo IPBeja. Cada beneficiário terá que 

obrigatoriamente ser detentor do Cartão Europeu de Seguro de Doença cuja obtenção é da 

responsabilidade do participante. 

 

Candidaturas  

 

Período de Candidatura: até 31 de Janeiro de 2013 

 

A entrega do Processo de Candidatura com os documentos originais deverá ser feita no 

Gabinete de Mobilidade e Cooperação até 31 Janeiro de 2013: 

 

- Presencialmente (às terças e quintas feiras, entre as 9h30 – 12h30 e 14h30 – 17h00) 

ou 

- Mediante envio de correio registado. 

 

NOTA: Não serão aceites candidaturas remetidas em formato eletrónico. 

 

A instrução do Processo de Candidatura tem que ser obrigatoriamente constituída por todos 

os seguintes documentos: 

 

a) Ficha de candidatura preenchida  

disponível em: http://www2.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/default.aspx    

b) Carta de Motivação (mínimo de 3000 caracteres incl/espaços, redigida em inglês ou 

castelhano, caso o estágio se realize em Espanha); 

c) Carta de aceitação, emitida pela entidade de acolhimento em papel timbrado (ver 

minuta de Carta de Aceitação); 
d) Cópia do(s) certificado(s) de habilitações;  

e) Europass Curriculum Vitae (redigido em inglês ou castelhano, caso o estágio se realize 

em Espanha); 

http://www2.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/default.aspx
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f) 1 Fotografia (tipo passe);  

g) Cópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão/Visto ou Cartão de Residente 

Permanente;  

h) Cópia do NIF (dispensado se entregar cópia do Cartão de Cidadão);  

i) Cópia do NIB (Número da conta + Nome completo do Banco + Agência Bancária e 

Morada) . 

 

Seleção e seriação de candidatos 

Aplicar-se-ão os seguintes critérios de seleção e seriação: 

 

1. Instituição de Ensino Superior (prioridade aos diplomados oriundos do IPBeja) 

50% 

2. Capacidades de comunicação em língua estrangeira e motivação 

demonstradas (carta de motivação) 12,5% 

3. Habilitações académicas (média final de licenciatura) 12,5% 

4. Formação/experiência profissional (Análise do curriculum vitae) 12,5% 

5. Licenciatura concluída há mais tempo 12,5% 

 

Em situação de empate serão tidos em conta os seguintes critérios, respetivamente: Média 

final e grau concluído há mais tempo. 

 

Divulgação dos resultados e notificação dos beneficiários 

Os nomes dos candidatos aprovados serão publicados no site do GMC. Os candidatos 

selecionados serão ainda informados pelo GMC por e-mail.  

 

Em caso de desistência do estágio, o beneficiário deverá informar, por escrito e identificando 
as razões, o GMC o mais atempadamente possível, para que seja possível efetuar a sua 
substituição por outro estagiário elegível, no tempo útil de duração do projeto 
Ponderações finais e entrada em vigor do Regulamento  

Quaisquer outros assuntos não previstos neste regulamento serão analisados caso a caso pelo 

Gabinete de Mobilidade e Cooperação. 

 

O presente Regulamento entra imediatamente em vigor. 


