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EUROPASS-MOBILIDADE 

 1. O PRESENTE DOCUMENTO EUROPASS-MOBILIDADE É OUTORGADO A  
 Apelido(s) 

 Nome(s) Fotografia 
 

(1) (*) GONÇALVES (2) (*) Maria (4) 
 Morada (rua, número, código postal, localidade, país)  

(3) R. D. Dinis N.º 7, 8.º Esq. 

1100-245 Lisboa 

Portugal 

 

  

 Data de nascimento  Nacionalidade  Assinatura do titular  

(5) 02 04 1963 Portuguesa 
 dd mm aaaa 

(6) 
 

(7)     

   

 N. B.: As rubricas assinaladas por um asterisco são de preenchimento obrigatório.  
 

 2. O PRESENTE EUROPASS-MOBILIDADE É OUTORGADO POR  
 Nome da organização 

 

(8) (*) Faculdade de Letras da Universidade de Aljustrel  
 Europass-Mobilidade Número  Data de emissão  

N.º F – 123456 AB 23 06 2005 (9) (*) 
 

(10) (*) 
dd mm aaaa 

  

   

 N. B.: As rubricas assinaladas por um asterisco são de preenchimento obrigatório.  
 
 
 
 
 
 
Nota explicativa 
O Europass-Mobilidade é um documento europeu normalizado onde estão registados detalhadamente os conteúdos e os resultados, expressos em 
termos de competências e realizações académicas, relativos a um dado período consagrado à aprendizagem durante o qual uma pessoa, quaisquer 
que sejam a sua idade, nível de educação ou situação profissional, permaneceu noutro país europeu (EU, EFTA/EEE ou países candidatos). O formato 
do Europass-Mobilidade obedece à Decisão n.o 2241/2004/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2004, que institui um 
quadro comunitário único para a transparência das qualificações e competências (Europass) 
Para mais informações sobre o Europass, incluindo o curriculum vitae Europass e o Passaporte de Línguas Europass, consulte o site: 
http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunidades Europeias 2004 
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 3. AS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS DO PERCURSO EUROPASS-MOBILIDADE (N.º) SÃO  

 PARCEIRO NO PAÍS DE ORIGEM (organização responsável pelo início do percurso de mobilidade)  
 Nome, tipo (faculdade/departamento, se relevante) e morada 

 Carimbo/selo e/ou assinatura 
 

(11) (*) Faculdade de Letras da Universidade de Aljustrel 

Largo da Porta Férrea 

8050-530 Aljustrel 

(12) (*) 
 

 

 Apelido(s) e nome(s) da pessoa de referência/tutor (do 
coordenador ECTS do departamento, se relevante) 

 
Título/função: 

 

(13) Salgado Jorge (14) Professor assistente  

 Telefone  Correio electrónico  
(15) (351) 239 850 900 (16) Jorge.salgado@fl.ualjustrel.pt  
     

 PARCEIRO NO PAÍS DE ACOLHIMENTO (organização que recebe o titular do documento Europass-Mobilidade)  
 Nome, tipo (faculdade/departamento, se relevante) e morada  Carimbo/selo e/ou assinatura  
(17) (*) Technisches Gymnasium Offenburg 

Okenstr. 4 
D-77654 Offenburg 

(18) (*)   

 Apelido(s) e nome(s) da pessoa de referência/tutor (do 
coordenador ECTS do departamento, se relevante) 

 
Título/função: 

 

(19) (*) Werner Wolfgang (20) Professor técnico  

 Telefone  Correio electrónico  
(21) (49-781) 12340 (22) Wewo@bla.de  

   

 N. B.: Para ser válido, este quadro deve levar o carimbo das duas organizações parceiras e/ou a assinatura das pessoas de referência/dos tutores. 
As rubricas assinaladas por um asterisco são de preenchimento obrigatório. 

 

 

 4. DESCRIÇÃO DO PERCURSO EUROPASS-MOBILIDADE (N.º)  
 Objectivo do percurso Europass-Mobilidade  
(23) Adquirir uma experiência profissional num contexto internacional; ou 

Validar um semestre lectivo numa universidade europeia para obter um diploma europeu; ou 
Adquirir uma primeira experiência internacional no sector da hotelaria antes de iniciar uma acção de formação 
(recepcionista) 

 

 Iniciativa no quadro da qual se efectua o percurso Europass-Mobilidade (se aplicável)  
(24) Curso de Acção Educativa de Acompanhamento de crianças do 10º ano profissionalizante do ensino secundário – 

Estágio obrigatório; ou 
Estágio de seis meses na ONG “Médicos Sem Fronteiras” 

 

 Qualificação (certificado, diploma ou título) conseguida através do curso/da formação (se aplicável)  
(25) Mestrado em Economia Aplicada; ou 

Certificado de Qualificação profissional de Nível 2: Electricista de Instalações 
 

 Programa comunitário ou de mobilidade a que o percurso se refere (se aplicável)  
(26) Programa Sócrates – Acção Erasmus  
 Duração do percurso Europass-Mobilidade  

(27) (*) De 01 12 2004 (28) (*) A 31 05 2005   
  dd mm aaaa  dd mm aaaa   

   

 N. B.: As rubricas assinaladas por um asterisco são de preenchimento obrigatório.  
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 5.a – DESCRIÇÃO DOS CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS ADQUIRIDOS DURANTE O PERCURSO 
EUROPASS-MOBILIDADE (N.º) 

 

 Actividades/trabalhos efectuados  
(29a) Acolhimento de clientes na recepção do hotel 

ou 
Processamento das encomendas feitas pelos clientes 
ou 
inventário completo dos livros em língua inglesa 
ou 
Desenvolvimento de um programa informático de arquivo digital de documentos antigos 

 

 Aptidões e competências profissionais e técnicas adquiridas  
(30a) Supervisão da produção de um número da revista Globe-Transfer (trimestral de 25págs. em quadricromia): 

- Contactos com a gráfica; 
- Assegurar continuidade da produção; 
- Supervisão do controlo da qualidade. 

 

 Aptidões e competências linguísticas adquiridas (para além das profissionais ou técnicas)  
(31a) Atendimento autónomo de chamadas telefónicas em língua alemã: 

- Acolhimento dos clientes; 
- Registro dos pedidos; 
- Reencaminhamento das chamadas. 

 

 Aptidões e competências informáticas adquiridas (para além das profissionais ou técnicas)  
(32a) Utilização do pacote do Programa Office para processamento dos documentos: 

- Gestão e tratamento de documentos digitais; 
- Organização de arquivos; 
- Classificação de documentos. 

 

 Aptidões e competências organizacionais adquiridas (para além das profissionais ou técnicas)  
(33a) Excelente capacidade para organizar de forma autónoma a execução das tarefas que lhe foram confiadas ao longo 

do estágio: 
- Correcta identificação das prioridades; 
- Gestão eficaz das relações entre as diferentes equipas no seio da empresa. 

 

 Aptidões e competências sociais adquiridas (para além das profissionais ou técnicas)  
(34a) Excelente capacidade de comunicação no contacto diário com os clientes: 

- Compreensão das práticas internas relativas ao atendimento dos pedidos dos clientes; 
- Boa adaptação no seio da equipa. 

 

 Outras aptidões e competências adquiridas  
(35a) Curso de socorrismo no âmbito das actividades extra-curriculares.  
 Data 

 Assinatura da pessoa de referência/do tutor 
 Assinatura do titular 

 

(36a) (*)  21 06 2004 
 dd mm  aaaa 

(37a) (*)  (38a) (*)   

   

N. B.: Para ser válido, este quadro deve levar a assinatura das pessoas de referência/tutores e do titular do Europass-Mobilidade 
As rubricas assinaladas por um asterisco são de preenchimento obrigatório. 
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 5.b – REGISTO DE CURSOS FREQUENTADOS E CLASSIFICAÇÕES/PONTOS/CRÉDITOS OBTIDOS  
(baseado no registo de classificações do Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos, ECTS) 

 

   

(29b) (*) Número de inscrição do estudante EBC-2004-28 123  
   

 (30b) 
Código do 
curso (1) 

(31b) (*) 
Nome do curso 

(32b) (*) 
Duração (2) 

(33b) (*) 
Classificação 

local (3) 

(34b) 
Classificação 

ECTS/ECVET (4) 

(35b) 
Créditos 

ECTS/ECVET (5) 

 

 FN001 Iniciação à contabilidade 1 Semestre 
(1S) 

63 B 7  
 

Eliminar ou acrescentar linhas, se necessário 
 

 Tese/relatório/dissertação  

(36b) Relatório de 75 págs. sobre o tema: “Resistência térmica do poliuretano”, defendido perante um júri e validado em 
23 de Junho de 2005. 

 

  Certificado/diploma/título obtido (se aplicável)  

(37b) Mestrado em Direito Comercial  

 Apelido(s) e nome(s) do tutor/responsável administrativo  Assinatura  

(38b)(*) Lubish Berndt (39b) (*)   

 Data de validação  Nome, morada e estatuto da instituição  Carimbo ou selo  

(40b) (*) 21 06 2005 
dd mm aaaa  

 

(41b) (*) Université Grenoble II 
Pierre Mendés-France 
BP 47 
F-38040 Grenoble Cedex 9 

(42b) (*)    

   

N.B.: Para ser válido, este quadro deve levar a assinatura do tutor/responsável administrativo ou o selo oficial da instituição  
As rubricas assinaladas por um asterisco são de preenchimento obrigatório. 

(1) (2) (3) (4) (5)    Ver página seguinte 
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EXPLICAÇÃO DAS RUBRICAS DA PÁGINA ANTERIOR (QUADRO 5.B) 

(Registo de cursos frequentados e classificações/pontos/créditos obtidos) 
 
 

(1) CÓDIGO DO CURSO 
Consultar o pacote informativo ECTS disponibilizado pelo site da instituição de acolhimento 

 
(2) DURAÇÃO DO CURSO 

Y  = 1 ano lectivo 
1S = 1 semestre 2S = 2 semestres 
1T = 1 trimestre 2T = 2 trimestres 
 

(3) DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
(4) ESCALA DE CLASSIFICAÇÕES ECTS 

Classificaç
ão ECTS  

% de estudantes 
aprovados que deveriam 

obter a classificação 

Definição 

A 
B 
C 
D 
E 

FX 
F 

10 
25 
30 
25 
10 
- 
- 

EXCELENTE – resultado notável, apenas com algumas incorrecções 
MUITO BOM – resultado superior à média, apesar de algumas incorrecções 
BOM – trabalho globalmente bom, apesar de um certo número de incorrecções com 
alguma relevância 
SATISFATÓRIO – trabalho honesto, mas com lacunas graves 
SUFICIENTE – o resultado obedece aos critérios mínimos  
INSUFICIENTE – é necessário trabalhar mais para a obtenção do crédito em causa 
INSUFICIENTE – é necessário trabalhar muito mais 

(5) CRÉDITOS ECTS:  

1 ano lectivo 
1 semestre 
1 trimestre  

= 60 créditos 
= 30 créditos 
= 20 créditos 

 


	(baseado no registo de classificações do Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos, ECTS)

