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Processo de seleção 
 
Um dos valores da Forave é a Tolerância e Solidariedade, assim, a oportunidade de realização de mobilidades é dada por 
igual a todos os candidatos, independentemente da sua posição social, género ou nacionalidade. 
 
O processo de recrutamento e seleção é realizado por uma equipa multidisciplinar, constituída pelo coordenador do 
projeto, um psicólogo e os diretores de curso. No caso dos participantes em FPI, a seleção envolve ainda os diretores 
de turma e a diretora pedagógica. 
 
No processo de seleção dos FPI e recém-graduados, os candidatos têm que responder a um questionário, que visa 
explorar as reais intenções, motivações e expectativas dos candidatos para participarem na mobilidade. 
 
Posteriormente os candidatos são entrevistados pelo seu Diretor de curso, pelo Coordenador do projeto e pelo 
Psicólogo. Para esta entrevista está criado um guião de forma a uniformizar as perguntas e evitar discrepâncias entre 
as várias entrevistas. Os avaliadores incidem as suas questões nas seguintes áreas: 
A-) Expectativas do candidato (valorizando expectativas realistas); 
B-) Responsabilidade demonstrada; 
C-) Facilidade de comunicar noutras línguas. 
 
O terceiro elemento é a avaliação do percurso educativo dos alunos, onde se avalia, em relação aos últimos 3 anos de 
formação, a participação na vida da escola, o comportamento, a responsabilidade, a aplicação, o empenho e dedicação 
demonstrada, a assiduidade e pontualidade. 
 
Os critérios de seleção são a soma dos resultados do questionário (30%), da entrevista (40%) e da grelha de 
observação (30%). 
 
Em caso de empate é tido em conta o aproveitamento académico dos formandos, considerando a média de todos os 
módulos lecionados até à data da seleção e valorizando com 9 valores todos os módulos que os alunos possam 
eventualmente ter em atraso. 
 
Relativamente ao staff foi definido, no programa de desenvolvimento europeu, as áreas prioritárias para a 
internacionalização da escola sendo selecionados para a realização das mobilidades os professores das referidas áreas 
de acordo com os seguintes critérios: pertinência da participação para o desenvolvimento de competências 
técnicas/profissionais/pessoais/linguísticas; motivação; resultados da avaliação de competências e das necessidades de 
formação; qualidade do currículo; destreza linguística na língua inglesa/país de destino. 
 

O processo de seleção resulta numa lista de candidatos selecionados e de suplentes, colocados por ordem 

decrescente de pontuação, afixado em local público. 
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