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CONVOCATÓRIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA ADESÃO DE EMPRESAS E
ENTIDADES DO NORTE DE PORTUGAL AO PROGRAMA DE BOLSAS PARA ESTÁGIOS NO
ÂMBITO DA REDE EURES TRANSFRONTEIRIÇA DA GALIZA E NORTE DE PORTUGAL
BASES
1.OBJETIVO
Selecionar empresas e entidades localizadas no Norte de Portugal que ofereçam planos formativos mais
adequados e as melhores condições gerais para o desenvolvimento de estágios extracurriculares, com a
finalidade de realizar posteriormente uma convocatória de 10 bolsas de dois meses de duração (Julho –
Agosto) para estudantes de qualquer grau oficial oferecido pela Universidade de Vigo.

2.DESTINATÁRIOS E REQUISITOS
Empresas e entidades com sede social em Portugal e centros de trabalho localizados em algum dos distritos
abaixo indicados, que pela sua aproximação ao contexto geográfico da Universidade de Vigo permitam aos
seus estudantes disfrutarem de um período de estágios com caracter transfronteiriço.





Viana do Castelo
Braga
Porto
Vila Real

Para aderir ao programa será necessário:
- Estarem legalmente estabelecidas.
- Em relação ao plano formativo proposto, deverão prever a existência de pessoal com um nível de
qualificação profissional adequado para a supervisão dos estagiários que acolham no âmbito desta

3.OBJETO
‐

‐
‐

Todas as propostas que cumpram com os requisitos assinalados no ponto anterior desta convocatória,
serão apresentadas como ofertas numa posterior convocatória entre os estudantes da Universidade
de Vigo para utilização das 10 bolsas de estágios extracurriculares nas referidas empresas/entidades.
As empresas selecionarão de entre os candidatos os 10 estudantes com o melhor perfil de acordo
com as bases da convocatória.
A Universidade de Vigo assegurará os custos e a gestão dos pagamentos das bolsas assim como o
custo, gestão e cotização dos seguros de saúde dos estudantes em estágio.
Cada bolsa atribuída aos estudantes, será financiada pela Universidade de Vigo com o valor total por
beneficiário de 800€ mais os custos do seguro de saúde.
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‐

O período dos estágios deverá decorrer obrigatoriamente desde o dia 1 de Julho de 2017 até ao dia
31 de Agosto de 2017, com o horário de 25 horas por semana e quando for necessário, para facilitar
o caracter transfronteiriço das mesmas, poderão realizar-se com caracter não presencial até 30%.

CANDIDATURAS
As candidaturas deverão ser formalizadas até às 14:00 horas (hora Espanhola) do dia 20 de maio de 2017
através de formulário criado para o efeito e disponibilizado no website da Área de Emprego e
Empreendimento da Universidade de Vigo http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/eures/practicas/.
Cada empresa/entidade poderá acolher estagiários até um máximo de 3 estudantes. ma empresa/entidade
poderá acolher mais do que um estudante, quando se verifique que o número total de empresas candidatas
seja inferior a dez.
Nesta candidatura as empresas poderão manifestar o seu interesse em participarem em outros programas de
estágios, e em particular, a sua adesão ao programa Erasmus Estágios.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
Para acompanhamento desta convocatória será constituida uma comissão formada por:
- Vice-reitora dos Estudantes ou pessoa na qual delegue.
- Vice-reitor das Relações Internacionais ou pessoa na qual delegue.
- Dois coordenadores de estágios externos de áreas de conhecimento distintas.
- Um representante da Rede EURES-T.

OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS/ENTIDADES
A apresentação de uma candidatura a esta convocatória supõe o compromisso da empresa em:
- Assinar um acordo de cooperação educativa para a realização de estágios com Universidade
de Vigo.
- Acolher em estágios durante os meses de Julho e Agosto os estudantes selecionados pela
Universidade de Vigo em convocatória pública.
- Cumprir com programa formativo incluído no Anexo I.
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RESOLUÇÃO
- A Vice-reitoria dos Estudantes apresentará, a proposta da comissão de acompanhamento, a listagem de
empresas admitidas que formarão a oferta da convocatória a ser apresentada posteriormente entre os
estudantes da Universidade de Vigo, para beneficiarem das 10 bolsas de estágios extracurriculares nessas
empresas/entidades.
- As bases desta convocatória para estudantes da Universidade de Vigo, serão redigidas numa única oferta
global de estágios que cubra todos os âmbitos de conhecimento da Universidade de Vigo de acordo com a
seguinte proporção:
1.
2.
3.
4.
5.

Artes e Humanidades – 1 vaga
Ciências da Saúde – 1 vaga
Ciências – 2 vagas
Jurídico social – 3 vagas
Engenharia – 3 vagas

