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PROJETO ERASMUS+
JUNTOS PELAS ARTES PERFORMATIVAS
MOBILIDADE INDIVIDUAL COM FINS DE APRENDIZAGEM
SELEÇÃO DE ALUNOS
Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea
11º ano de escolaridade
No âmbito do programa Erasmus+, o projeto “Juntos pelas Artes
Performativas/Performing Arts All Together” tem por objetivo permitir a um conjunto
de alunos da ART’J – Escola Profissional de Artes Performativas da JOBRA realizar
uma formação em contexto de trabalho no quadro de uma mobilidade individual
com fins de aprendizagem.
Encontra-se disponível uma vaga destinada a alunos matriculados no 11º ano de
escolaridade no curso de Intérprete de Dança Contemporânea para realizar uma
mobilidade com as seguintes características:
Organização de acolhimento e destino
Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, Madrid, Espanha
https://rcpdmariemma.com/
https://www.facebook.com/RCPD-Mariemma-381500435751/
Datas previstas para a mobilidade
segunda-feira, 7 de fevereiro a sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022 (2 dias de
viagem de ida e regressa excluídos)
Atividades a serem realizadas durante a mobilidade
Formação em contexto de trabalho com formandos da organização de acolhimento
sob supervisão dos formadores com apresentação final.
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Os alunos que desejam participar na mobilidade proposta deverão apresentar a sua
candidatura de acordo com as normas de candidatura publicadas no website da
JOBRA preenchendo o formulário online até ao dia 03 de novembro de 2021.
Clique para aceder ao formulário online.

Calendário do processo de seleção
Prazo de submissão de formulário online de candidatura
Análise das candidaturas
Publicação dos resultados de seleção
Recurso e reclamação
Publicação da lista definitiva

Branca, 25 de Outubro de 2021

03/11/2021
03 a 05/11/2021
07/11/2021
08/11 a 10/11/2021
11/11/2021
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_____________________
Diretor Pedagógico
(Filipe Vieira, Prof.)
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