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Explicação dos critérios de seleção

Critério 1 – Avaliação de desempenho técnico  em ambiente teórico (30%) – este parâmetro resulta da média das notas das disciplinas da área 

técnica + avaliação da componente prática pelo Orientador de Curso. 

Critério 2 - Resultados escolares (25%) – o/a aluno/a tem avaliações muito positivas e não tem módulos em atraso, no final do 1.º período do ano 

em que se realiza o estágio.

Critério 3 – Autonomia pessoal (20%) – o/a aluno/a demonstra capacidade em permanecer no estrangeiro durante o tempo de estada, sendo 

capaz de se organizar sozinho ou colaborar ativamente para o desempenho coletivo das tarefas domésticas. 

Critério 4 – Autonomia linguística (10%) - o/a aluno/a detém conhecimentos linguísticos numa língua estrangeira (nomeadamente Inglês) que 

asseguram a sua capaz integração social e profissional no local e organização de acolhimento em termos escritos.

Critério 5 - Autonomia Linguística (15%) - o/a aluno/a detém conhecimentos linguísticos numa língua estrangeira (nomeadamente inglês) que 

assegura a sua capacidade para manter uma conversação.

Critério de desempate – será escolhido o/a aluno/a proveniente do estrato socio/económico mais desfavorecido, isto é, aquele que de outra 

forma não teria possibilidade de, pelos seus próprios meios, obter uma experiência similar.

Os critérios serão avaliados numa escala quantitativa de 0 a 20 valores.
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