
 
 

EDITAL DE CANDIDATURA AO PROGRAMA INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY 2018 

No âmbito do programa Erasmus + International Credit Mobility (ICM), encontram-se abertas pelo período de 7 dias (até 28 de Novembro 2018) 
candidaturas para mobilidade de docentes (Staff Mobility for Teaching- STA) e pessoal técnico e administrativo (Staff Mobility for Training - STT), com 
a duração de 1 semana, para os seguintes países e nas seguintes condições. 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

• Duração: 1 semana (5 dias + 2 dias de viagem) 
• Execução: ano letivo de 2018/19 (desde o Inicio de Janeiro até final de Junho de 2019) 
• Candidatura no formulário seguinte: http://groups.ist.utl.pt/~gep.daemon/inqweb/index.php/779931?lang=pt (em caso de aceitação, 

posteriormente será solicitado o preenchimento dos formulários próprios da Agência Nacional Erasmus +) 
• A verba alocada a cada mobilidade será transferida pela Reitoria da Universidade de Lisboa para um NIB a indicar pelo participante; para que a 

verba seja paga antes da mobilidade. Recomenda-se que o processo seja tratado com 1 mês e meio de antecedência 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS - TEACHING STAFF (DOCENTES) 
 

Objetivos: atividades letivas com a duração mínima de 8 horas (workshops, aula tóricas, aulas laboratoriais, seminários) conferida pela validação e 
assinatura do plano de trabalhos pela instituição de acolhimento, e restante período com plano de visita previsto 
 
Número de Mobilidades, destinos e financiamento: 
 

STA - Staff Mobility for Teaching 

País Instituição de Acolhimento No. 
Mobilidades 

Dias com actividades 
+ Dias de viagem 

Total de 
dias 

Suporte Individual (despesas 
de alimentação e hotel) 

Financiamento 
para viagem Bolsa Total 

Israel Technion 
Israel Institute of Technology 1 5 + 2 7 1.260,00 € 820,00 € 2.080,00 € 

 



 
 
Não excluindo outras candidaturas será dada preferência a: 

• Candidaturas que demonstrem planos para o estabelecimento de novos contactos com investigadores/docentes destas instituições 
• Professores em regime experimental interessados em estabelecer novas colaborações internacionais que potenciem a sua investigação ou a 

angariação de alunos de pós-graduação 
• Professores com contactos estabelecidos com estudantes de PhD das instituições de acolhimento recebidos no IST 
• Carta de conforto/carta de referência ou plano de atividades previsto assinado por parte da instituição de acolhimento 

 Júri de seleção: 
• Presidente, Luís Miguel Silveira, Vice-Presidente para os Assuntos Internacionais 
• Vogal, Rodrigo Miragaia Rodrigues, Vice-Presidente do Conselho Científico 
• Vogal, Jorge Morgado, Vice-Presidente para a Gestão Administrativa 

 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS - TRAINING STAFF (PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO) 

 
Objetivos: atividades de cooperação institucional, com plano de visitas assegurado pela instituição de acolhimento durante os 5 dias, com particular 
incidência na visita a serviços/gabinetes similares e disseminação do IST nas instituições de acolhimento 
 
Número de Mobilidades, destinos e financiamento: 
 

STT - Staff Mobility for Training 

País Instituição de Acolhimento No. 
Mobilidades 

Dias com actividades 
+ Dias de viagem 

Total de 
dias 

Suporte Individual (despesas 
de alimentação e hotel) 

Financiamento 
para viagem Bolsa Total 

Africa do 
Sul Nelson Mandela University 1 5 + 2 7 1.260,00 € 1.500,00 € 2.760,00 € 

Israel Technion 
Israel Institute of Technology 1 5 + 2 7 1.260,00 € 820,00 € 2.080,00 € 

Israel Tel-Hai Academic College 1 5 + 2 7 1.260,00 € 820,00 € 2.080,00 € 

 
 



 
 
 
Não excluindo outras candidaturas será dada preferência a: 

• Submissão de proposta de plano de atividades para a semana de mobilidade 
• Certificação da fluência em Inglês (pode ser atestado pelo responsável direto do serviço a que o colaborador pertença) 
• Explicitação da motivação 

 
Júri de seleção: 

• Presidente, Rui Filipe Alves Mendes, Coordenador da Área de Assuntos Internacionais 
• Vogal, Ana Pipio, Coordenadora do Núcleo de Relações Internacionais 
• Vogal, Sílvia Santos, Coordenadora do Núcleo de Mobilidade e Coordenação Internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado a 21-11-2018 

Rui Mendes 

Coordenador da Área de Assuntos Internacionais Instituto Superior Técnico/Técnico Lisboa  


