
 

 
 
 
 

MOBILIDADE DE DOCENTES  
 

Instrução do Processo de Mobilidade 
 

Os processos são instruídos pelos docentes junto do Gabinete de Projetos (GP) do IPBeja. Pessoa de 
Contacto: Dra. Paula Pena (gabinetedeprojectos@ipbeja.pt) 

De forma a instruir o processo o docente deverá: 

1. Contactar a Instituição de Acolhimento e acertar as datas e o Programa de Missão de Ensino - 
Mobility Agreement - Staff Mobility For Teaching - (formulário próprio).  
 

a. Este contacto é da responsabilidade do docente selecionado e deverá ocorrer até fevereiro. 
 

b. Os contactos das Instituições parceiras poderão ser obtidos junto do Gabinete de Relações 
Internacionais, mediante solicitação através do e-mail: gri@ipbeja.pt. 

 
2. Até 28 de fevereiro: Confirmar a realização da mobilidade junto do GP, mediante a entrega 

dos seguintes documentos: 
 

a. Comprovativo de aceitação emitido pela Instituição de Acolhimento (e-mail ou carta oficial), com 
referências às datas da realização da missão de ensino; 
 

b. Ficha de Docente Erasmus (formulário próprio).  
 

Nota: As mobilidades que não forem confirmadas até 28 de fevereiro serão redirecionadas e sujeitas a 
novo concurso. 

 
3. Até 30 dias antes do início da mobilidade, entregar no GP o Programa de Missão de Ensino 

(Mobility Agreement - Staff Mobility For Teaching) devidamente assinado e carimbado  pela 
Instituição de Acolhimento (formulário próprio).  
 
Não é necessário a apresentação do original do documento, basta que a Instituição de Acolhimento 
assine e carimbe e envie, para o vosso e-mail, uma cópia digitalizada. 
 
Será com base no Programa de Missão de Ensino que o GP emitirá o Contrato de Docente.  
Após a assinatura do Contrato serão desencadeados os procedimentos internos para se proceder à 
transferência do valor da bolsa inicial.  
A celeridade do processo depende das datas de entrega dos documentos, sendo que não há garantias da 
transferência atempada da bolsa caso os documentos cheguem ao GP em prazo inferior a um mês em 
relação à data de início da mobilidade. 

 



 
4. Até 15 dias após o término da mobilidade, o docente deverá entregar no GP: 

 

a. Comprovativo da realização da mobilidade emitido pela Instituição de Acolhimento, com 
referência aos dias de missão e horas de lecionação, assinada e carimbada (certificado de 
mobilidade); 
 

b. Tickets de embarque (boarding tikets) ou outro documento que comprove as datas das viagens 
de ida e de regresso. 

 
5. Preencher e submeter um relatório online (EU Survey) no prazo máximo de 30 dias 

consecutivos após o final do período de mobilidade no estrangeiro. 
 
 

Nota: O comprovativo de realização da mobilidade, emitido pela instituição de acolhimento, acompanhado dos 
comprovativos de realização da viagem, constituem os documentos de suporte que justificam o direito à bolsa. 
 
 
Formulários e mais informações disponíveis em:  
https://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/MobilidadedeDocentesT%c3%a9cnicos.aspx 
 


