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EDITAL DE ABERTURA DE CANDIDATURAS A MOBILIDADES 

NO ÂMBITO DO 

 

ADVANCED COMPUTING CONSORTIUM – HPC, HPDA, AI & HPV (ACC) 

Projetos 2021-1-PT01-KA131-HED-000008876 e 2022-1-PT01-KA131-HED-000067571 

O Programa Erasmus+, no âmbito da “Ação Chave 1 – Mobilidade”, financia mobilidades para 

estudantes (1º, 2º e 3º ciclos) para aprender e estagiar em instituições de ensino superior (IES), centros 

de formação ou empresas creditadas para o efeito. 

No âmbito do consórcio ERASMUS+ “Advanced Computing Consortium” (ACC), que tem como objetivo 

principal fomentar a formação em computação avançada e processamento de dados, incluindo HPC, 

HPDA, AI e HPV, de recursos humanos das instituições parceiras do consórcio por via de mobilidades, 

estão abertas candidaturas a mobilidades “outgoing” em estados membros da UE, países terceiros 

associados ao programa (e.g., Islândia, Noruega) e países terceiros não associados ao programa (Suiça 

e Reino Unido) para estudantes. 

 

TIPOS DE MOBILIDADES 

Mobilidades para estudantes – 1º, 2º e 3º ciclos (“Outgoing”): mobilidades para estudos e para 

estágios com duração mínima de 2 meses e duração máxima de 12 meses em IES ou empresas 

europeias. 

Notas: Condição de admissão para os estudantes do 1º ciclo: ter concluído pelo menos 60 ECTS 

do curso que frequenta. 

BOLSAS DISPONÍVEIS 

 
Tipo de Mobilidade Número de 

fluxos/bolsas 
Duração mínima 

de cada 
mobilidade (a) 

Duração máxima de 
cada mobilidade (a) 

Mobilidade de estudantes para estudos 2 2 meses 12 meses 

Mobilidade de estudantes para estágios 2 2 meses 12 meses 

(a) Mobilidade física/presencial 

 

QUEM SE PODE CANDIDATAR 

Podem-se candidatar estudantes da instituição. 
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COMO SE CANDIDATAR 

Cada candidatura é composta pelo formulário de candidatura e pela documentação seguinte: 
 

a) Estudantes para estudos ou estágios (Mobilidade “Outgoing”) 
- Carta de motivação 
- Uma carta de recomendação de docente que tenha acompanhado o percurso do estudante 
- Carta de aceitação pela instituição (IES, empresa ou centro de formação) de acolhimento 
- Curriculum Vitae 
- Histórico escolar  
- Demonstração de conhecimentos da língua inglesa (certificado de proficiência ou declaração 
de honra) 

 

PERÍODO DE CANDIDATURAS 

O período de candidaturas decorre desde o dia 06.12.2022 até às 23 horas do dia 07.02.2023. As 

candidaturas completas devem ser enviadas por email para iro@iscte-iul.pt 

 

INÍCIO DAS MOBILIDADES 

As mobilidades atribuídas podem iniciar-se a partir de DD.MM.2023 e devem ser executadas até 
31.12.2023. 

 
AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

As candidaturas serão apreciadas pelo coordenador do ACC na instituição em acordo com o 
Coordenador nacional do referido consórcio. A avaliação das candidaturas compreende três passos: 
(1) Admissão das candidaturas, (2) classificação e seriação das candidaturas e (3) publicação dos 
resultados. 
 
(1) Admissão das candidaturas 

Não serão admitidas a concurso as candidaturas enviadas fora do prazo ou incompletas. No caso dos 
estudantes do 1º ciclo só serão aceites candidaturas em que o candidato já tenha realizado pelo menos 
60 ECTS nas unidades curriculares do curso que frequenta. 

(2) Critérios de classificação e seriação incluindo a ponderação de cada critério 
 
Motivação científica e/ou técnica com enfâse na utilização de HPC, HPDA, AI & HPV nos seus estudos 
académicos (40%); Mérito académico (ECTs realizados, número de unidades curriculares realizadas e 
suas classificações; 40%); Mérito científico (trabalho de investigação realizado (palestras apresentadas 
em conferências e artigos publicados; 20%). 
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Além do cumprimento dos critérios mencionados serão dadas as seguintes prioridades: (a) estudantes 
de ciclos de estudos mais avançados; (b) candidatos que vão em mobilidade pela primeira vez. 
 
(3) Divulgação dos resultados 

 
O resultado da candidatura será transmitido por email ao candidato até 26.02.2023. A lista de 
candidatos selecionados e na reserva estará disponível na Unidade de Relações Internacionais. 
 
 

ESCLARECIMENTOS E CONTACTOS 

Para mais esclarecimentos contactar o Gabinete de Mobilidade ou de Relações Internacionais da 

instituição: iro@iscte-iul.pt 

mailto:iro@iscte-iul.pt

