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EDITAL 

 
Abertura das pré-candidaturas à mobilidade de estudantes e recém-graduados 

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2020/2021 

1) Torna-se pública a abertura da pré-candidatura à mobilidade de estudantes e recém-graduados, EDIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA 2020/2021, ao abrigo do seguinte programa:  

a) Programa Erasmus+; 

2) Podem candidatar-se, desde que a ESEP tenha assinado um contrato interinstitucional com uma Instituição 

de Ensino Superior (IES) ou uma organização pública ou privada ativa no mercado de trabalho (anexo 1): 

a) Para realizar um período de mobilidade, os estudantes inscritos nos Cursos: 

i) Licenciatura em Enfermagem; 

b) Para realizar um período de estágio, os recém-graduados da ESEP, desde que efetuem a sua candidatura 

durante o último ano do Curso, do ciclo de estudos que frequentam e o estágio se concretize até 12 meses 

após a sua conclusão. 

 

 

Módulos de mobilidade 

3) A mobilidade de estudantes e recém-graduados pode assumir as seguintes formas: 

a) Módulo pré-definido  a componente educacional, apresentada pela ESEP, que associa o conjunto de 

elementos: IES de acolhimento, período de mobilidade e emparelhamento das UC’s a realizar/substituir 

ou as práticas clínicas a realizar (anexo 2); 

b) Módulo livre  a componente educacional que terá de corresponder a, pelo menos, a 15 ECTS, proposta 

pelo estudante  e que associa o seguinte conjunto de elementos: IES de acolhimento (de entre as 

instituições com as quais a ESEP tem um protocolo estabelecido), período de mobilidade, 

emparelhamento das UC’s a realizar/substituir ou as práticas clínicas a realizar (a aprovar pelo CTC), 

e/ou, outras UC’s / práticas clínicas não emparelhadas. 

c) Unidade de estágio pré-definida - o conjunto apresentado pela ESEP que associa os seguintes elementos: 

instituição de acolhimento e período de mobilidade. 

d) Unidade de estágio livre  o conjunto proposto pelo estudante a frequentar o último ano curricular de um 

curso do 1.º ou do 2.º ciclo de estudos, em funcionamento na ESEP, e que associa: instituição de 

acolhimento (de entre as instituições com as quais a ESEP tem um protocolo estabelecido) e período de 

mobilidade (a realizar após obtenção do grau académico). 

4) Os períodos de mobilidade previstos são determinados pelas normas dos respetivos programas, o disposto 

nos contratos interinstitucionais e no contrato de estudos e/ou de estágio, sendo a sua aceitação dependente 

da instituição de acolhimento.  

a) No programa ERASMUS+, a mobilidade por ciclo de estudos pode: 

i) iniciar a partir de agosto, se os calendários letivos das IES de acolhimento assim o determinarem; 

ii) atingir o máximo de 12 meses; 

iii) variar entre 2 a 12 meses; 

 

 

Abertura da pré-candidatura 

 

5) Considerando que, após conclusão do processo de candidatura desenvolvido no respeito pelo art.º 7.º do 

Regulamento da Mobilidade de Estudantes e de Recém-Graduados, ficaram 21 vagas por preencher: doze 

vagas para estudantes do 1º ciclo de estudos da ESEP e nove vagas para recém-graduados do primeiro ciclo 

de estudos da ESEP. 
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b) A pré-candidatura aos programas de mobilidade, EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2020/2021, deverá ser 

apresentada de 01 a 10 de julho de 2020, através de formulário (anexo 3) entregue nos dias de 

atendimento do GAMII (consultar site da ESEP) ou enviado para o seguinte endereço erasmus@esenf.pt. 

a) São liminarmente indeferidas as pré-candidaturas que tenham sido apresentadas fora de prazo.  

 

Critérios de elegibilidade 

6) São critérios gerais de elegibilidade ao programa de mobilidade ERASMUS+, cumulativamente: 

a) Não beneficiar de qualquer apoio financeiro através de outro programa ou ação da União Europeia, 

durante o período de mobilidade;  

b) Não ultrapassar os limites determinados: 

i)  pelas normas dos respetivos programas, pelos contratos interinstitucionais e pelos contratos 

tripartidos; 

ii) pelo Regulamento de Mobilidade de Estudante e Recém-graduados – “um estudante não pode 

concluir, em mobilidade, mais do que 50% dos ECTS que teria de realizar na ESEP para a conclusão 

do ciclo de estudos”; 

c) Possuir as competências linguísticas recomendadas pela instituição de acolhimento. 

7) São critérios específicos de elegibilidade para a realização de mobilidade de estudantes, cumulativamente: 

a) Estar matriculado no CLE ou num dos cursos de mestrado em funcionamento na ESEP;  

b) Ter estado matriculado, pelo menos, durante um ano letivo num curso de ensino superior; 

c) Ter concluído um mínimo de 45 ECTS no 1.º ciclo de estudos; 

8) É critério específico de elegibilidade para a realização de mobilidade de recém-graduados: 

a) Ter concluído o ciclo de estudos no âmbito do qual se candidatou.  

 

Seriação 

9) Caso o número total de pré-candidaturas seja superior ao número de vagas disponíveis, proceder-se-á à 

seriação das mesmas, pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios de preferência:  

a) para a realização de mobilidade de estudantes: 

i. Menos tempo de participação em programas de mobilidade; 

ii. Maior número de créditos ECTS concluídos até ao final do ano letivo 2018/2019, no ciclo de estudos 

em que se candidata;  

iii. Melhor média global (não ponderada) das UC’s concluídas até ao final do ano letivo 2018/2019  

iv. Mais anos letivos como bolseiro da ação social, no ciclo de estudos em que se candidata; 

b) para a realização da mobilidade de recém-graduados: 

i. Menos tempo de participação em programas de mobilidade; 

ii. Maior número de créditos ECTS concluídos até ao final do ano letivo 2018/2019;  

iii. Melhor média de licenciatura em enfermagem (contingente 2.º ciclo); 

iv. Melhor média global (não ponderada) das UC’s concluídas até ao final do ano letivo 2018/2019 

(contingente 1.º ciclo); 

v. Mais anos letivos como bolseiro da ação social; 

vi. Mais idade. 

10) Em função da ordenação na lista de seriação de pré-candidaturas, os candidatos serão alocados às vagas 

existentes, no respeito pela ordem de preferência manifestada no formulário de pré-candidatura; 
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Da candidatura 

 

11) Até ao dia 22 de julho de 2020, os estudantes e recém-graduados colocados nas vagas disponíveis deverão, 

sob pena de exclusão, completar a instrução da sua candidatura, entregando nos dias de atendimento do 

GAMII (consultar site da ESEP) ou enviando para o seguinte endereço erasmus@esenf.pt, os seguintes 

documentos: 

a)  No caso da mobilidade de estudantes do Programa ERASMUS+:  

i) Fotocópia do cartão de cidadão; 

ii) Fotocópia do cartão europeu de saúde; 

iii) Comprovativo do número de identificação bancária; 

b) No caso da mobilidade de recém-graduados:  

i) Fotocópia do cartão de cidadão; 

ii) Fotocópia do cartão europeu de saúde; 

iii) Comprovativo do número de identificação bancária, quando aplicável; 

 

12) Para além dos documentos antes referidos, poderão ser necessários outros por exigência das instituições de 

acolhimento.  

 

Calendário dos procedimentos 

 

13) É fixado o seguinte calendário: 

a) Até 10 julho de 2020, envio das pré-candidaturas aos programas de mobilidade; 

b) Até 15 de julho de 2020, o GAMII publicita a lista das pré-candidaturas aprovadas;  

c) Até 22 de julho de 2020, completar a instrução da candidatura. 

 

 

Porto, 01 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

A Coordenadora do Gabinete de Apoio à Mobilidade e Intercâmbio Internacional, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Maria Henriqueta Figueiredo) 
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Anexo 1 – Lista das instituições parceiras da ESEP 

Estónia 
Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkool 
1 Inglês (B1) 

Estoniano ou 
Russo 

Sistema de classificação – consultar: 
http://www.ttk.ee/how-to-apply/academic-regulations-2/ 

Seguro – consultar: 
http://www.ttk.ee/how-to-apply/erasmus-2/ 

Competências linguísticas – consultar: 
http://www.ttk.ee/?lang=en 

ESPANHA 

Universidad de Oviedo 1 Espanhol (B1) ------------ 

Sistema de classificação – consultar: 
http://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros/estudiar 

Seguro – consultar: 
http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros/planifica/documentacion 

Competências linguísticas – consultar: 
http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros 

Universidad de Vigo 3 Espanhol (B1) Inglês (B1) 

Sistema de classificação – consultar: 
http://www.international.uvigo.es 

Seguro – consultar: 
http://www.uvigo.es/uvigo_en/administracion/ori/estranxeiros/guia/cobertura_sanitaria.ht

ml 
Competência linguística – consultar: 
http://www.international.uvigo.es 

Universidad del País 
Vasco 

4 Espanhol (B1) __________ 

Sistema de classificação:  
http://www.ehu.es/en/web/nazioarteko-harremanak/en-grading-system-information 

http://www.ehu.eus/es/web/enfermeria-donostia 
(EXCELLENT – SUFFICIENT) 

Seguro – consultar: 
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559 

 http://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-medicalinsurance 
Competência linguística – consultar: 

http://www.ehu.eus/es/web/enfermeria-donostia 

Universidad De León 1 Espanhol (B1)  __________ 

Sistema de classificação: 
http://egracons.eu/ 

www.unileon.es/internacional 
Seguro – consultar: 

www.studyinleon.es 
Competência linguística – consultar: 

www.unileon.es/internacional  
 

Universitat de 
Barcelona                   

Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut -  

1 Catalão (A1) 
Castelhano 
(A1) 

Sistema de classificação – consultar: 
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/estnoUB.htm 

Seguro – consultar: 
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/abans_a.htm 

Competência linguística certificada (espanholB1)  
 

http://www.ttk.ee/how-to-apply/academic-regulations-2/
http://www.ttk.ee/how-to-apply/erasmus-2/
http://www.ttk.ee/?lang=en
http://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros/estudiar
http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros/planifica/documentacion
http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros
http://www.international.uvigo.es/
http://www.uvigo.es/uvigo_en/administracion/ori/estranxeiros/guia/cobertura_sanitaria.html
http://www.uvigo.es/uvigo_en/administracion/ori/estranxeiros/guia/cobertura_sanitaria.html
http://www.international.uvigo.es/
http://www.ehu.es/en/web/nazioarteko-harremanak/en-grading-system-information
http://www.ehu.eus/es/web/enfermeria-donostia
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
http://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-medicalinsurance
http://www.ehu.eus/es/web/enfermeria-donostia
http://egracons.eu/
http://www.unileon.es/internacional
http://www.studyinleon.es/
http://www.unileon.es/internacional
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/estnoUB.htm
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/abans_a.htm
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Universidad de Castilla 
- La Mancha 

1  Espanhol (B1) Inglês (B1) 

Sistema de classificação – consultar: 
http://www.uclm.es/english/ects.asp 

Seguro – consultar: 
http://www.uclm.es/english/ects.asp?op=6 

Competência linguística – consultar: 
http://www.uclm.es/estudios/catalogo/en/grado.aspx 

 

 
 

 

 

 

 

País Hospital N.º vagas Competência linguística  Observações 

Inglaterra 
Buckinghamshire 

HealthCare (BHT) - 
Buckinghamshire NHS Trust 

9          Inglês  (B1) 
Consultar: 

 Erasmus Training and Work - Experience Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uclm.es/english/ects.asp
http://www.uclm.es/english/ects.asp?op=6
http://www.uclm.es/estudios/catalogo/en/grado.aspx
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Anexo 2  

Lista de módulos pré-definidos 

 

ESTÓNIA 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 

– Health Care College 

N.º VAGAS 

1 

Competência 
linguística 

1.ª Opção: Inglês (B1) 2.ª Opção: Russo/Estoniano 

 UNIDADES CURRICULARES ECTS UNIDADES CURRICULARES ECTS 

 

Código: 101Tallin 

Clinical nursing – Shorter Version  

(6KO11/PR15) 
15 EC em meio hospitalar 15 

 

 
 

ESPANHA 
Universidad de Oviedo 

N.º VAGAS 
1 

Competência 
linguística 

1.ª Opção: Espanhol (B1) ---------------- 

 UNIDADES CURRICULARES ECTS UNIDADES CURRICULARES ECTS 

Código: 104Oviedo 
Praticum IV + Praticum V  

 

12 + 12 EC em meio hospitalar E EC: pediatria 15+7,5 

Código: 105Oviedo Praticum III + Praticum IV 

12 + 12 EC: obstetrícia E EC:  pediatria E (EC: 

internamento em cuidados continuados 

OU EC: cuidados continuados na comunidade) 

OU 

(EC: obstetrícia OU EC: pediatria) E EC: 

internamento em cuidados continuados E 

EC: cuidados continuados na comunidade 

 

7,5+7,5 + 7,5 

 

 

7,5+7,5 + 7,5 

Código: 106Oviedo 

Práticum IV + Práticum V + 

Prácticum VI 

 

12 + 12 + 

21 

 

 

 

 

(EC em meio hospitalar OU EC na comunidade) 

E EC: internamento em cuidados continuados 

E EC: cuidados continuados na comunidade 

E EC: pediatria 

15 + 7,5 + 7,5 

+ 7,5  

 

ESPANHA Universidade de Vigo 

 

N.º VAGAS 

3 

Competência 

linguística 

1.ª Opção: Espanhol (B1) 2.ª Opção: Inglês (B1) 

 UNIDADES CURRICULARES ECTS UNIDADES CURRICULARES ECTS 

Código: 107Vigo Practicas Clinicas IV 18 EC na comunidade 15 

Código: 108Vigo Practicas Clinicas V 18 EC: saúde mental e psiquiatria 15 

Código: 109Vigo Prácticas Tuteladas V 

30 EC em meio hospitalar E 

EC: cuidados continuados na comunidade E 

EC: internamento em cuidados continuados 

 

15+7,5 + 7,5 

Código: 110Vigo Prácticas Tuteladas VI 

24 EC: saúde mental e psiquiatria E 

EC: cuidados continuados na comunidade 

 

15+7,5 

 
 

 

ESPANHA Universitat de Barcelona 

Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut 

N.º VAGAS 

1 

Competência 
linguística 

1.ª Opção: Catalão (B1) 2.ª Opção: Castelhano (B1) 

 UNIDADES CURRICULARES ECTS UNIDADES CURRICULARES ECTS 

Código: 117Barcelona 
Hospital Training II 

24 
EC em meio hospitalar E EC: internamento em 

cuidados continuados 
15+7,5 

Código: 118Barcelona Hospital Training III 18 EC na Comunidade 15 

Código: 119Barcelona 
Practicum  

 
 

(EC em meio hospitalar OU EC: saúde mental e 

psiquiatria) E EC: pediatria E EC: obstetrícia 

OU 

EC em meio hospitalar E EC: saúde mental e 

psiquiatria 

15+7,5 + 7,5 

 

15 + 15 
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ESPANHA Universidad de Castilla- La 
Mancha 

N.º VAGAS 
1 

Competência 
linguística 

1.ª Opção: Espanhol (A2) ---------------- 

 UNIDADES CURRICULARES ECTS UNIDADES CURRICULARES ECTS 

Código: 122Castilla Practicum  2 25 
(EC em meio hospitalar OU EC na comunidade) 

E EC: pediatria 
15 +7,5 

 
 

 

ESPANHA Universidad del Pais 
Vasco 

N.º VAGAS 
4 

Competência 
linguística 

1.ª Opção: Espanhol (A2) ---------------- 

 UNIDADES CURRICULARES ECTS UNIDADES CURRICULARES ECTS 

Código: 123Pais Vasco  Practicum IV 30 

EC em meio hospitalar E (EC: medicina OU EC: 

cirurgia) 

 

15 +15 

 

 

 
ESPANHA 

Universitat de León 
N.º VAGAS 

1 

Competência 
linguística 

1.ª Opção: Espanhol (A2) ---------------- 

 UNIDADES CURRICULARES ECTS UNIDADES CURRICULARES ECTS 

Código: 125Leon Prácticum Clinico IV 24 
EC na comunidade E 

EC: cuidados continuados na comunidade) 
15 +7,5 

 

 
 
 

 
 

 
MÓDULO PARA RECÉM-GRADUADOS (para os que terminam o curso em julho de 2020 ou época extraordinária ou fevereiro 

2021) 

 

Inglaterra  

National Spinal Injuries Centre, Stoke 
Mandeville Hospital 

Buckinghamshire HealthCare (BHT) 
- Buckinghamshire NHS Trust -  

N.º VAGAS 
9 

 Programa 

Código: 128BHT Erasmus Training and Work  Experience Programme  
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Anexo 3: Formulário de pré-candidatura 

MOBILIDADE DE ESTUDANTES E RECÉM GRADUADOS 

ERASMUS+,  

Ano letivo: 2020/2021 

ATENÇÃO: 

1. No preenchimento do formulário utilize só letras MAIÚSCULAS 

2. Só é aceite um formulário por candidato  

3. No caso de existência de mais de um formulário será apenas considerado a ultima data de receção do 

documento 

 

Identificação  

 
Nome Completo_______________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/_____/____                  N.º (ep) _______________ 

1.  Percurso Académico 

a. Está matriculado num curso em funcionamento na ESEP:    Sim          Não            

b. Ciclo de estudos: 1.º ciclo                     2.º ciclo           Ano curricular: ___________ 

B.1. Se assinalou o 1.º ciclo, concluiu um mínimo de 45 ECTS, até ao final do ano letivo anterior (2019/2020):  

       Sim            Não         

B.2. Se assinalou 2.º ciclo, qual a classificação final da licenciatura _____________ 

c. Número de ECTS concluídos até ao final do ano letivo anterior _____________________ 

d. Bolsa da Ação Social: Sim            Não            Número de anos letivos ________________ 

e. Beneficia de qualquer apoio financeiro através de outro programa ou ação da União Europeia, durante o período de 

mobilidade: Sim            Não          

2. Competências linguísticas  

a. Tem as competências linguísticas recomendadas pela instituição parceira da ESEP: Sim               Não  

3.  Mobilidade  

a. Participou em programas de mobilidade: Sim              Não       

   Se assinalou sim, em que programa_______________ e teve a duração de ______ (meses)  

b. Candidata-se, para a mobilidade de 2019/2020, ao(s) seguinte(s) módulo(s) e pela seguinte ordem de preferência 

(coloque só o código do módulo): 

Programa Erasmus+/ Intercâmbio Internacional 

1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ 

4.  _________________________    5. _________________________ 6. _________________________ 

 

 

 

 

 

 

x

x 
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4.1 Unidades estágio a realizar (só para os recém-graduados do 1-º e 2-º ciclo de estudos) 

 

País: 
Instituição Saúde 
 

País: 
Instituição Saúde 
 

País: 
Instituição Saúde 
 

1.ª OPÇÂO 2.ª OPÇÂO 3.ª OPÇÂO 

Colocar a 
ordem de 
preferência 

Área de interesse 
 

Colocar a 
ordem de 
preferência 

Área de interesse 
 

Colocar a 
ordem de 
preferência 

Área de interesse 
 

 Cirurgia  Cirurgia  Cirurgia 

 Medicina  Medicina  Medicina 

 Geriatria  Geriatria  Geriatria 

 Saúde mental e psiquiatria  Saúde mental e 
psiquiatria 

 Saúde mental e psiquiatria 

 Cuidados de saúde na 
Comunidade 

 Cuidados de saúde na 
Comunidade 

 Cuidados de saúde na 
Comunidade 

 Outra área, qual?  Outra área, qual?  Outra área, qual? 

PERIODO DE MOBILIDADE (n.º de meses): 

 

 
 
 

                                                  _____/_____/_______  
 
 

 
 
 

        
                                               _______________________________________________________  

                                                                    (Assinatura do candidato) 


