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PROJETO ERASMUS+ 
 

PERFORMING ALL TOGETHER NOW  
 

MOBILIDADE INDIVIDUAL COM FINS DE APRENDIZAGEM 
 

SELEÇÃO DE ALUNOS  
 Curso Profissional de Atriz/Ator/Intérprete     

11º e 12º ano de escolaridade  
 

 
No âmbito do programa Erasmus+, a mobilidade individual de aprendizagem 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 e 12º ano 
de escolaridade no curso profissional de Atriz/Ator/Intérprete para realizar uma 
mobilidade com as seguintes características: 
 
Organização de acolhimento e destino 
Teatro Invisibile – Companhia de Teatro sedeada em Padova, Itália 
https://www.teatroinvisibile.it/ 
 
Datas previstas para a mobilidade  
6ª feira, 20 de maio a 4ª feira, dia 1 de junho de 2022 (2 dias de viagem de ida e 
regresso excluídos) 
 
Atividades a serem realizadas durante a mobilidade  
 
Formação em contexto de trabalho no quadro do Festival Mapu a decorrer em Villa 
Breda Campo San Martino, Itália sob supervisão dos formadores da organização de 
acolhimento e dos acompanhantes da organização de envio (ART’J).  
 
Festival internacional Mapu a decorrer a 27-28-29 de maio de 2022 
https://mapufestival.com 
 
 
 
 
 

https://www.teatroinvisibile.it/
https://mapufestival.com/
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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 3ª feira, dia 1 de março de 2022.  
 
Clique para aceder ao formulário online.  
 
 
 
 

Calendário do processo de seleção 
 

Prazo de submissão de formulário online de candidatura  01/03/2021 

Análise das candidaturas  2 a 5/03/2022 

Publicação dos resultados de seleção 8/03/2022  

Recurso e reclamação 9-10/03/2022 

Publicação da lista definitiva  12/03/2022  

 
 
 
 
Branca, 23 de Fevereiro de 2022        
 

        
 _____________________ 

Diretor Pedagógico  
(Filipe Vieira, Prof.) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1UjUii88oUqrAP5RWrk91gnTkJlxkihBudHza7lHP8VUQTUyRjhHVVJKVERCTkxIMTJPQk9WMENIVi4u
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