
Processo de Seleção de Professores 

Os projetos Erasmus+ permitem aos dirigentes, chefias intermédias, 
docentes e staff a melhoria de competências pedagógicas, o conhecimento de 
novas metodologias de ensino, a contribuição para boas práticas europeias e a 
promoção de um network internacional entre profissionais de educação. 
Consequentemente, os Erasmus permitem a formação contínua dos docentes, 
feita à medida, tendo em conta a identificação de novos instrumentos 
educacionais que visam resolver necessidades ou lacunas existentes a nível 
pedagógico, administrativo, logístico ou outro. 

Por esse motivo, o Real Colégio de Portugal criou um processo de 
seleção, de modo a potencializar uma correspondência entre as necessidades 
de cada projeto e o perfil profissional de cada docente. Assim, analisa-se a 
motivação, experiência e área de especialidade de cada docente, de forma a 
selecionar os profissionais que estão em melhores condições de transferir o 
conhecimento do projeto para a sala-de-aula, tendo em conta os seguintes 
critérios:  

1. Motivação e interesse no tópico do projeto, incluindo experiência profissional 
anterior relacionada com o tópico do projeto. – 30 pontos 

2. Currículo profissional e académico. – 20 pontos 

3. Nível de transferibilidade do projeto para a prática pedagógica. – 30 pontos 

4. Domínio básico de Inglês. – 20 pontos 

A classificação final totaliza 100 pontos, a qual será apurada com aproximação 
às centésimas. 

 Apresentação Formal dos Projetos e Inscrição 

Os projetos são dados a conhecer à Comunidade Educativa através de 
apresentações formais, que visam enunciar as características do Programa 
Erasmus+, as bolsas disponíveis e os critérios de seleção dos candidatos. Além 
disso, os projetos são também divulgados nas redes sociais do Real Colégio com 
recurso a chamadas abertas.  

Os profissionais candidatos devem manifestar o interesse de participação 
num dado projeto, através do envio dos seguintes elementos, para o email 
sandra.cunha@realcolegio.pt:  

1. Currículo Vitae atualizado; 

2. Carta de Motivação com explicação do interesse, capacidades e 
experiência profissional relacionada com o tema do projeto – limite de 1 
página.  

mailto:sandra.cunha@realcolegio.pt


Seleção e Publicação dos Resultados 

Os candidatos são seriados com base nos critérios já apresentados, 
através de decisão formal do Comité de Seleção o qual é constituído pela 
Direção Pedagógica e pela Coordenação de Projetos Europeus.  

A seriação e seleção dos candidatos é afixada na escola, e publicada no 
site oficial do Colégio.  

Nas reuniões, serão disponibilizados documentos oficiais requeridos pela 
Agência Nacional de Erasmus+, de modo a formalizar-se uma relação de 
compromisso seguro entre profissionais, Real Colégio, Agência Nacional e 
Comissão Europeia, possibilitando uma execução eficaz do projeto.  

 


