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Regras e Critérios de Pré-Seleção dos Candidatos 
 

Os candidatos serão selecionados de acordo com os objetivos do projeto e a sua 
capacidade para desenvolver funções de ordem mais técnica, as mesmas que assegurarão nos 
países para onde se deslocarão, sem descurar o seu perfil humano e a sua propensão para uma 
mais fácil adaptação a um meio social e profissional novo e eventualmente muito diferente do 
conhecido. 

Neste processo de seleção intervêm vários agentes educativos, designadamente a direção 
de escola, os coordenadores de curso, os orientadores educativos, os serviços de psicologia, 
professores de línguas estrangeiras, professores de informática já ligados a projetos 
internacionais e professores de Turismo. 

 

Critérios a considerar na pré-seleção dos candidatos – nenhum destes critérios é 
considerado de exclusão para a pré-seleção. 

• Situação de carência económica que se afigure impeditiva da realização de viagens a 
expensas próprias; 

• Mérito, visto numa perspetiva não exclusivamente académica (responsabilidade no papel 
de delegado ou subdelegado de turma, ação em projetos desenvolvidos pela escola, ações 
de voluntariado…); 

• Sentido de autonomia, responsabilidade e capacidade mobilizadora com impacto positivo 
nos pares; 

• Estar matriculado no 2º/3º ano de um dos cursos profissionais do AEB. 

• Ter autorização parental se for menor de idade 

• Assiduidade e número não superior a dois ou quatro módulos em atraso, caso frequentem 
o 2.º ou o 3.º ano, respetivamente; 

• Fluência numa língua estrangeira; 

• Média não inferior a 15 valores; 

• Outros critérios considerados pertinentes pela Escola. 
 

A inscrição dos alunos será efetuada em impresso próprio de formalização da candidatura; os 
formandos apresentarão também carta de motivação e Curriculum Vitae em português e inglês. 
Poder-se-á vir a considerar oportuna a realização de uma entrevista em inglês, no sentido de se 
poder avaliar a capacidade de comunicação nesta língua, que poderá vir a ser usada, em algumas 
situações, para estabelecer contacto com falantes dos países de destino ou, em contexto de 
trabalho, sobretudo pelos alunos de Turismo. 

Há uma diferença na ponderação dos parâmetros estabelecidos. Assim, aos dois primeiros 
atribuir-se-á uma classificação de 1 a 5 pontos (1 – menor incidência, 5 – maior incidência) e, aos 
restantes, de 1 e 3. 

Nota: A pré-seleção não garante a participação no programa de estágios internacionais. 
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