
 

 

PROJETO ERASMUS + | AÇÃO-CHAVE KA220 

 
AIM@VET 

AIM@VET | "Artificial Intelligence learning modules to adapt 

VET to the digital transformation of the labour market" 
01/09/2022 - 31/07/2025 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
(N.º de alunos a selecionar: 12) 

 

Procedimentos de candidatura: 

1. Preencher e submeter a ficha de candidatura/carta de motivação online 

(através do email institucional); 

2. Enviar o CV (Curriculum Vitae) para o email erasmus.aim4vet@esct.pt; 

3. Participar numa entrevista, no caso de ser convocado/a, cujo objetivo 

principal é apresentar-se e expressar a sua motivação para participação no 

projeto, em inglês.  

4. Aceitar o regulamento do projeto, no caso de ser selecionado/a. 

 

Critérios de seleção dos participantes: 

1º. Frequentar o 10.º ano de escolaridade do EFP, do Curso Profissional de 

Eletrónica e Automação de Computadores. 

2º. Pertencer à faixa etária entre os 14 e os 19 anos. 

3º. Demonstrar motivação para desenvolver competências de raciocínio e de 

resolução de problemas, as competências digitais e a competência 

comunicativa e intercultural em inglês. 

4º. Possuir os requisitos mínimos comunicacionais na língua oficial de 

comunicação estabelecida para o projeto (inglês). 

5º. Não apresentar qualquer registo de ocorrências disciplinares. 

6º. Não apresentar faltas injustificadas. 

 

 

Informações 

sobre as fases 

de seleção dos 

candidatos 

 Divulgação dos critérios de seleção para a participação no 

projeto, no átrio da escola e no website da ESCT: 

- 27 de janeiro de 2023 

  Submissão da ficha de candidatura/carta de motivação online 

e envio do CV para o email erasmus.aim4vet@esct.pt: 

- entre 6 e 9 de fevereiro de 2023 

 Realização de entrevistas com o júri de seleção: 
- 14 de fevereiro de 2023 

 Divulgação da lista de ordenação final dos/as candidatos/as 

selecionados/as: 
- 16 de fevereiro de 2023  

 Aceitação do regulamento do projeto, em reunião presencial 

com os(as) alunos(as) selecionados(as) e respetivos(as) 

encarregados(as) de educação: 

- 23 de fevereiro de 2023 


