Formulário de Candidatura: “SOMOS FORMAÇÃO EUROPEIA”
KA102 - Mobilidade Individual para fins de aprendizagem de formandos

CORK, IRLANDA – 1º TRIMESTRE 2020
Realização de 280 horas de Formação em Contexto de Trabalho
Antes de preencher este formulário deves conhecer o regulamento deste projeto.
Nome do Aluno(a):
E-mail:
Curso Profissional:
Turma:
Encarregado de Educação:

Assinala a opção que mais se adequa ao teu perfil:
Escala: 1 – Discordo totalmente, 2- Discordo, 3 – Nem concordo, nem discordo, 4 – Concordo, 5 – Concordo totalmente

1
A minha família e amigos consideram-me uma pessoa
responsável e confiável
Quando inicio uma tarefa levo-a sempre até ao fim
Quando não sei fazer algo, pergunto ou vou à procura até
saber fazer
Tenho facilidade em fazer amigos e conhecer novas pessoas
Gosto de viver situações novas
Consigo comunicar em inglês
Quando surgem conflitos na turma, sou das pessoas que ajuda
a resolver
Sinto-me capaz de estar longe da minha família durante várias
semanas
Senti-me bem e útil na formação em contexto de trabalho
Adapto-me bem em novos ambientes
Sou uma pessoa organizada
Acredito que com trabalho e vontade sou capaz de fazer
praticamente tudo
Sei escrever em inglês
Preciso que alguém me acorde todos os dias
Sou eu que preparo os meus lanches
Sou uma pessoa conflituosa
Quando surge uma dificuldade, desisto logo à primeira
Cumpri o meu plano de FCT (estágio) de forma responsável
Gosto de conhecer pessoas novas
Sou capaz de ir ao supermercado fazer as compras sozinho(a)
Tenho gosto e interesse pelo meu curso
Cumpro sempre os meus compromissos
Acredito que sou capaz viver num país diferente durante 8
semanas

2

3

4

5

Motivação da candidatura:
Escreve abaixo os motivos que te levam a fazer esta candidatura, identificando os teus objetivos e
expectativas para esta mobilidade e quais os motivos pelos quais consideras que deves ser
selecionado(a).

Compreendo e comprometo-me a cumprir as regras e condições estipuladas no Regulamento Erasmus –
“Somos formação Europeia”.
Assinatura do aluno(a): _________________________________________________________________
Assinatura do encarregado de educação: ________________________________________________________

