
Abertura de Concurso para Bolsas OUT ICM 

Procede-se à abertura de concurso para candidaturas a bolsas International Credit Mobility 

(ICM) para os destinos/referências abaixo, Convenção 2020-1-PT01-KA107-077721 – IPT 

Candidatura Institucional 

 

As candidaturas devem ser enviadas para o email icm@ipt.pt e devem referir em assunto: 

“candidatura ICM, nome do candidato e respetiva referência”. Todos os documentos devem ser 

enviados em apenas um mail. As candidaturas que não respeitem os requisitos/documentação 

solicitados serão alvo de exclusão. 

Todas as candidaturas serão analisadas pelo Júri designado pelo Presidente para o efeito e 

deverão dar entrada no email referido até às 17:00 de 28 de março de 2023. 

No email deve constar: 

Corpo do mail: apresentação do candidato; datas previstas para a mobilidade; mais valia da 

mobilidade para o IPT e para o próprio candidato; 

Anexos ao mail:   

1) Ficha de candidatura preenchida e assinada 

 ( http://www.gri.ipt.pt/download/site/gri/1718/form_cand__icmgeneral.odt ) 

2) Proposta de Acordo de Formação ( STT) ou de Ensino (STA) devidamente preenchida e 

assinada apenas pelo candidato – documento preenchido em língua inglesa 

  http://www.gri.ipt.pt/download/site/gri/1718/geral_stt.docx - formação 

  http://www.gri.ipt.pt/download/site/gri/1718/geral_sta.docx  - ensino 

3) Documentos adicionais: 

1. Curriculum vitae (em formato europass e em inglês ou em inglês e noutro formato, mas 

sempre com limite de 5 páginas A4), devidamente assinado 

2. Cópia do passaporte  

3. Carta de motivação/interesse em inglês (limitada a uma página A4) devidamente assinada 

4. Cópias e Diplomas das qualificações ou declaração de honra devidamente assinada de que 

estes documentos se encontram arquivados na DRH do IPT 

5. Prova da proficiência em inglês ou declaração de honra, devidamente assinada, do 

conhecimento da língua para a respetiva lecionação ou formação.   

Os candidatos selecionados deverão posteriormente acertar todos os pormenores das 

mobilidades com as universidades parceiras e tratar de toda a parte logística. Para o efeito 

receberão uma bolsa de mobilidade limitada a 5 dias de atividades + 2 dias de viagem. O per 

diem é de 180 euros e o valor da viagem depende do destino e é calculado de acordo com as 

tabelas da A.N. Erasmus + e o seu calculador de distâncias 



 

 

Mobilidades em candidatura 

 

REF 1/UZB  

Uzbequistão 

Destino: KARSHI ENGINEERING ECONOMICS INSTITUTE      

  

HE-STA-T Outgoing Uzbekistan Region 7 - Central Asia Bolsa:1  

  

  

REF 2/KOS  

Kosovo  

Destino: KOLEGJI UNIVERSUM O.P      

HE-STA-T Outgoing Kosovo Western Balkans Bolsas:2 

HE-STT-T Outgoing Kosovo 1 - Western Balkans Bolsas:2 

 

   

REF 3/ARM  

Armenia 

Destino: EURASIA INTERNATIONAL UNIVERSITY  e Russian-Armenian (Slavonic) University 

        

HE-STA-T Outgoing Armenia Region 2 - Eastern P Countries Bolsa:1  

HE-STT-T Outgoing Armenia Region 2 - Eastern P Countries Bolsa:1 

  

 

 

     



REF4/MOL  

Moldova  

Destino: CHISINAU ION CREANGA STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY   

HE-STA-T Outgoing Moldova (Republic of)  Bolsas:2 

HE-STT-T Outgoing Moldova (Republic of)  Bolsa:1 

  

 

REF5/AZE    

Azerbaijão 

Destino: Baku State University       

HE-STA-T Outgoing Azerbaijan Region 2 - Eastern P Countries Bolsas:2 

  

      

 

REF6/STP 

São Tomé e Príncipe 

Destino: Universidade Pública de São Tomé e Príncipe      

HE-STA-T Outgoing Sao Tome and Príncipe Region 11 - ACP 2   Bolsas:2 

       

         

       

            

        

     


