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Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação 

 

Convite para apresentação de candidaturas à 

Bolsa de Avaliadores de Candidaturas 2018-2020 

e Relatórios Intercalares e Finais de Projetos 2014-2020 

Prazo limite de candidatura: 27 de outubro 2017 

 

 

1. Convidam-se especialistas do Ensino Escolar, Ensino e Formação Profissional, Ensino 

Superior e Educação de Adultos a candidatar-se a integrar a Bolsa de Avaliadores de 

candidaturas às Ações Chave 1 e 2 do Programa Erasmus+ em 2018, e  de  Relatórios 

Intercalares e Finais de projetos em curso no âmbito do Programa. 

 

2. O programa Erasmus+, em execução entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro 

de 2020, foi criado pelo Regulamento (EU) nº 1288/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de dezembro de 2013.  

 

3. A Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação avalia e seleciona candidaturas 

e relatórios de projetos das instituições beneficiárias do Programa, nas áreas de educação 

e formação, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros 15/2014, de 24 de 

fevereiro. 

 

4. As candidaturas são objeto de verificação da elegibilidade formal e de avaliação de 

qualidade, de acordo com as regras do Programa Erasmus+. Os relatórios são avaliados 

no meio e fim do ciclo de vida dos projetos, também de acordo com as regras do 

Programa.  

 

5. Os candidatos a integrar a Bolsa de Avaliadores de candidaturas e relatórios devem 

reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 

i. Possuir licenciatura ou grau superior; 

ii. Ter competências linguísticas de, pelo menos, nível B2 em inglês; 

iii. Ter competências informáticas que os capacitem a usar a ferramenta de 

avaliação online e a aceder a outras plataformas onde se encontram 

documentos relacionados com as candidaturas e relatórios dos projetos.  

iv. Ter competências científicas, técnicas e profissionais num ou mais dos 
domínios abrangidos pelo Programa Erasmus+: Ensino Escolar, Ensino e 

Formação Profissional, Ensino Superior e Educação de Adultos; 

v. Ter experiência em avaliação de projetos internacionais, em projetos de 

cooperação internacional e em áreas prioritárias da política europeia. 

 

6. Todos os candidatos que respeitem os requisitos exigidos no presente convite 

passarão a integrar a Bolsa de Avaliadores 2018, que terá uma validade de três anos. 
Da integração na Bolsa de Avaliadores não decorre qualquer obrigação para a Agência 

Nacional nem, para aqueles que a integram, o direito de virem a ser selecionados para 

proceder a avaliação de candidaturas ou relatórios.  
 
7. O prazo para a manifestação de interesse termina a 27 de outubro de 2017 às 18h00 

de Lisboa. A candidatura deve ser formalizada através do preenchimento do formulário 

disponível para download aqui e ser enviada para bolsa.avaliadores@erasmusmais.pt. 

https://erasmusmais.pt/uploads/documents/Formulario_Avaliadores27092017.doc
mailto:bolsa.avaliadores@erasmusmais.pt
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Todos os candidatos devem enviar u m  CV atualizado, com um máximo de 2 páginas 

em formato Europass, bem como evidência da experiência de avaliação de candidaturas e 

projetos descrita no formulário e CV. 

 

8. Dos candidatos que integrem a Bolsa de Avaliadores, a Agência Nacional selecionará 

anualmente um número de avaliadores adequado às suas necessidades, em função das 

candidaturas recebidas no âmbito das Ações 1 e 2.  

 

9. Numa primeira fase, a escolha dos avaliadores terá em conta:  

(i) Preferências manifestadas pelos avaliadores das ações e setores a avaliar;  

(ii) Análise dos CVs, considerando os seguintes parâmetros: 

a. Grau académico; 

b. Qualificações para a avaliação da ação/setor escolhidos; 

c. Tempo de experiência no desenvolvimento de projetos; 

d. Tempo de experiência na avaliação de projetos; 

(iii) Desempenho passado na avaliação de candidaturas do Programa, quando aplicável. 

 

10. Numa segunda fase, a escolha dos avaliadores terá em conta, em termos que serão 

previamente estabelecidos:  

(i) Formação online obrigatória, sujeita a avaliação com caráter eliminatório; e 

(ii) Formação presencial obrigatória (1 a 2 dias). 

 

11. Os avaliadores selecionados 
a. Deverão entregar, antes da assinatura de contrato, certidões comprovativas de  

situação contributiva regularizada junto da Autoridade Tributária e Segurança 

Social; 

b. Assinarão um contrato de aquisição de serviços com a Agência Nacional. O não 

cumprimento das condições contratuais poderá implicar a rescisão do contrato e a 

exclusão da Bolsa de Avaliadores nos três anos subsequentes ao incumprimento; 

c. Assinarão uma declaração de inexistência de conflito de interesses com a 

execução das tarefas que lhes forem confiadas. Os avaliadores não podem avaliar 

candidaturas ou relatórios da instituição a que pertencem. Entende-se também 

haver conflito de interesses sempre que o exercício de funções de avaliação de 

forma imparcial e objetiva possa ser comprometido por razões relacionadas com 

a vida pessoal e profissional dos avaliadores, ou quaisquer outros interesses dos 

avaliadores. 

 

12. Os avaliadores são responsáveis pela avaliação de qualidade da s  c and id a t u ra s  

e  re l a tó r io s ,  e pela elaboração dos respetivos pareceres, bem como pela eventual 

justificação dos mesmos perante terceiros. Os avaliadores apreciam as candidaturas e/ou 

relatórios que lhes são atribuídos de acordo com as indicações específicas fornecidas pela 

Agência Nacional e utilizando a Online Expert Evaluation Tool (OEET), de modo a garantir 

que a tarefa que lhes é confiada é realizada com isenção, transparência e objetividade.  

 

13. No processo de avaliação de candidaturas e relatórios, os avaliadores deverão: 

 

i. Aplicar apenas os critérios estabelecidos no Guia do Programa e no Guia dos 

Avaliadores; 
ii. Só ter em conta a informação explicitamente fornecida na candidatura e relatórios; 
iii. Não contactar os candidatos diretamente; 
iv. Respeitar a confidencialidade do processo e da documentação a que tenham acesso; 
v. Comunicar de imediato à Agência Nacional: 

http://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/curriculum-vitae
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a. Problemas ou dúvidas que surjam durante o processo de avaliação; 
b. Qualquer situação de conflito de interesses que surja durante o processo 

de avaliação de candidaturas ou relatórios; 
c. A deteção de textos iguais ou semelhantes em diferentes candidaturas ou 

quaisquer outros sinais de eventuais múltiplas submissões ou 

sobreposições de candidaturas; 
d. A identificação de falsas declarações em candidatura ou relatório. 

vi. Elaborar pareceres na língua portuguesa, com um nível de detalhe adequado à 

informação a fornecer aos candidatos ou beneficiários, capazes de poderem 

justificar a pontuação atribuída; 
vii. Proceder à consolidação das classificações atribuídas e dos pareceres emitidos 

com o segundo avaliador da candidatura ou relatório, se necessário; 
viii. Nos casos em que for necessária uma terceira avaliação da mesma candidatura, 

cooperar na consolidação com o terceiro avaliador; 

ix. Respeitar os prazos estabelecidos em contrato. Se os prazos não forem 

respeitados, a Agência Nacional tem o direito de cancelar o contrato. 

 

14. Os avaliadores serão remunerados de acordo com o contratualizado e com a 

seguinte tabela, a que acresce o pagamento de IVA sempre que devido:  

 
Ação-Chave Setor Remuneração 

por 

avaliação 

Ação-Chave 1 Ensino Escolar  

Educação de Adultos 

100€ 

 Ensino e Formação Profissional  

VET Charter 

Consórcios do Ensino Escolar 

Consórcios do Ensino Superior 

Consórcios da Educação de Adultos 

150€ 

 International Credit Mobility  

1-4 países 

5-19 países 

20-30 países 

+ 30 países 

 

100€ 

150€ 

200€ 

250€ 

Ação-Chave 2 Ensino Escolar 

Ensino e Formação Profissional 

Ensino Superior 

Educação de Adultos 

        

        200€ 

 

 

(iv) Quaisquer esclarecimentos sobre o presente convite devem ser solicitados por 

escrito para bolsa.avaliadores@erasmusmais.pt. 

mailto:bolsa.avaliadores@erasmusmais.pt

