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Requisitos Administrativos 

 

Antes da Mobilidade - Checklist 

1. Contrato de Aprendizagem para a Mobilidade    

 Faça o planeamento do programa do local de estágio com a instituição anfitriã incluindo a 

designação do tutor, objetivos de aprendizagem, conhecimentos e competências a serem 

adquiridas de acordo com o período de início e término estabelecido pela sua organização  

 Preencha e assine o ‘Contrato de Aprendizagem para a Mobilidade ’ em todos os seus campos 

e peça ao tutor da empresa anfitriã para fazer o mesmo 

 Envie o “Contrato de Aprendizagem para a Mobilidade” para as organizações anfitriãs para 

obter a ssinatura oficial  

 Envie o “Contrato de Aprendizagem para a Mobilidade” assinado para o supervisor da sua 

instituição e peça para assinar   

 Envie o Contrato de Aprendizagem para a Mobilidade completo (a sua assinatura e as 

assinaturas do tutor da instituição anfitriã e do supervisor da sua instituição) para o 

Departamento Internacional da sua instituição, pelo menos, com um mês antes da mobilidade 

2. Acordo Financeiro (se for concedida bolsa) 

 Preencha e envie para a instituição que atribui os fundos o ficheiro com os detalhes da sua 

conta bancária – “Detalhes da Conta Bancária” 

 Assim que receber o Acordo Financeiro por parte da instituição que atribui os fundos, verifique 

que os dados estão corretos e assine 

 Envie/ entregue pessoalmente o Acordo Financeiro à instituição que atribui os fundos e guarde 

uma cópia  
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3. Avaliação Linguística  

 Faça a primeira avaliação OLS. É de cariz obrigatório em todas as atividades de mobilidade 

Erasmus+ fazer uma avaliação da língua principal utilizada na instituição anfitriã. Irá preencher 

esta avaliação duas vezes, uma antes e outra depois da mobilidade, com o objetivo de verificar o 

seu progresso na língua da mobilidade. A sua instituição irá proceder a um registo para lhe 

conceder acesso à plataforma. Não haverá consequências se não passar no teste, trata-se 

apenas de uma avaliação. Assim que a avaliação estiver preenchida, a plataforma irá fornecer-

lhe acesso a um curso de Inglês online para fazer durante a mobilidade. Plataforma OLS: 

https://erasmusplusols.eu/  

https://erasmusplusols.eu/

