MOBILIDADE PARA ESTUDOS E ESTÁGIOS
F O R M U L Á R I O D E C A N D I D AT U R A

Instruções
O preenchimento deste formulário signiﬁca que está formalmente a candidatar-se a uma mobilidade para
estudos no âmbito do programa ERASMUS+. Depois de devidamente preenchido, o documento deve ser
entregue no GRI ou enviado por e-mail para gri@ismt.pt, até ao ﬁnal da 2.ª semana de abril (mobilidades de
1.º semestre ou anuais), ou ﬁnal da 2.ª semana de outubro (mobilidades de 2.º semestre).

Dados pessoais do(a) estudante
Nome completo:
Data de nascimento:

Nacionalidade:

Local de nascimento:
C.C.

ou B.I.

n.º :

Telemóvel:
E-mail:
Morada Permanente:
(por exemplo, dos pais)

-

Morada Actual:

-

(se diferente)

Dados académicos do(a) estudante
Curso:
N.º de Aluno(a):

Ano:
Disciplinas em atraso: Sim

Quantas

Não

Bolseiro(a) da DGES: Sim

Não

Instituição de acolhimento pretendida
Instituição de Acolhimento
Período de Mobilidade:

1.º Semestre

2.º Semestre

Anual
FC-ISMT-Erasmus 2021-1

Procuração
Note que apenas esta pessoa poderá assinar documentos e obter informações sobre a sua mobilidade.
Nome:
C.C.

ou B.I.

n.º :

Telefone:

E-mail:

Dados bancários
Os dados bancários são respeitantes à conta para onde será feita a possível transferência. Não é obrigatório
que seja do aluno em mobilidade.
Titular da conta:
Banco:
Endereço do Banco:
NIB:

Documentos a entregar
Os seguintes documentos deverão ser entregues no GRI até ao ﬁnal da 2.ª semana de maio (mobilidades de
1.º semestre ou anuais), ou ﬁnal da 2.ª semana de novembro (mobilidades de 2.º semestre).
Fotocópia do Bilhete de Identidade (BI) e Cartão de Contribuinte, ou Cartão de Cidadão (CC)
Foto
Candidatura da Universidade de Acolhimento
Fotocópia do Cartão de Estudante (se aplicável)
Curriculum Vitae
Procuração
Fotocópia de BI ou CC do procurador(a) (exceto se deixar a procuração em nome do GRI)
Comprovativo de NIB
Contrato de Estudos (Learning Agreement) devidamente assinado pelo(a) coordenador(a) internacional do curso.

Declaro que li e aceito o Regulamento de Mobilidade de Estudantes do ISMT
Data:
Assinatura do(a) Aluno(a)

A preencher pelos serviços do GRI
Data de Entrada:

Assinatura:
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