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Edital para candidaturas a Estágios Erasmus+  

de curta duração para estudantes de 3º ciclo (PhD)1 
 

Prazos:  

▪ Submissão da candidatura e documentos: até 25/03/2023 

▪ Concretização dos estágios: início a partir de 01/05/2023 e conclusão até 31/10/2023 

 

Procedimento Candidatura: 

1) Preenchimento do formulário online existente para as pré-candidaturas a estágios de longa duração para 

qualquer ciclo de estudos: http://goo.gl/forms/KvZZsOHU9W  

2) Envio por e-mail para erasmusplacement@usai.uminho.pt os seguintes documentos obrigatórios: 

- Comprovativo de inscrição na UMinho em 3º ciclo;  

- Certificados de Habilitações de cursos anteriores (Licenciatura e Mestrado ou Mestrado 

Integrado); 

- Carta de Aceitação emitida pela instituição de acolhimento com as seguintes informações: 

- Duração do estágio (datas de início e término da mobilidade não deverão coincidir 

com fins-de-semana, nem feriados); 

- Contacto do orientador/supervisor na organização de acolhimento (nome, 

cargo/posição, e-mail, contacto telefónico); 

- Descrição sucinta do plano de trabalhos a desenvolver; 

- Indicação da remuneração/apoio a atribuir (se aplicável). 

- Learning Agreement for Traineeship devidamente preenchido e assinado (template aqui); 

-  Caso seja bolseiro de um projeto I&D (exemplo: FCT ou outra entidade) deverá submeter 

comprovativo da entidade financiadora em como é elegível para realização do estágio Erasmus+ 

no estrangeiro e receber a subvenção Erasmus+ cumulativamente à Bolsa que já aufere.  

3) Após o término do prazo, as candidaturas serão recolhidas e validadas pelo Serviço de Apoio à 

Internacionalização. Posteriormente serão encaminhadas para os respetivos Coordenadores Académicos 

de Mobilidade para validação e seleção.  

4) Por fim, o Serviço de Apoio à Internacionalização comunicará a cada candidato o resultado das 

candidaturas após a seleção realizada pelos Coordenadores Académicos de Mobilidade. 

 

 

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas deve contactar o Serviço de Apoio à Internacionalização:  

− e-mail: erasmusplacement@usai.uminho.pt;     

− atendimento telefónico: 253 604505 / 253 510169; 

− atendimento ao público:  

o campus de Azurém (Balcão UMinho): segunda a sexta das 9h às 12h; 

o campus de Gualtar (Edifício 6, Porta C): segundas e quartas das 14h às 17h e terças e quintas 

das 9h30 às 12h 

 
1 Fonte de informação: Guia do Programa Erasmus+ 2021 
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