BOLSA DE AVALIADORES 2021-2027
RESULTADOS DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DA ELEGIBILIDADE DAS CANDIDATURAS

Terminado o prazo estabelecido no Convite à apresentação de candidaturas à Bolsa de Avaliadores
para o período 2021-2027, as 1225 candidaturas recebidas foram analisadas no sentido de verificar a
sua elegibilidade.
Constatou-se que 34 destas constituíam submissões repetidas, pelo que foi apurado um total de 1191
candidatos.
Verificou-se se estas candidaturas cumpriam os critérios de elegibilidade estabelecidos no Convite,
tendo sido identificado um conjunto de candidaturas que foram consideradas não elegíveis por uma
ou várias das seguintes razões:
•

Terem sido submetidas fora do prazo;

•

Os(As) candidatos(as) terem declarado não possuir:
-

um grau académico de licenciado ou superior;

-

competências linguísticas de nível mínimo B2, de acordo com o Quadro Europeu Comum
de Referência para as Línguas, em Português e Inglês;

•

Não ter sido anexado um resumo com o máximo de quatro páginas do Curriculum Vitae (CV)
do(a) candidato(a);

•

Conflito de Interesses.

Assim, foram consideradas:
•

Não Elegíveis, 64 candidaturas;

•

Elegíveis, 1127 candidaturas.

A lista nominal dos(as) candidatos(as), ordenados(as) por ordem alfabética, é apresentada nos Anexos
I (Elegíveis) e II (Não Elegíveis) e constituem os projetos de listas a serem aprovadas pela Diretora
desta Agência Nacional.
Findo o prazo para reclamações e depois de todas analisados voltam a publicar-se as listas, agora já
aprovadas pela Diretora e definitivas.

Os(As) candidatos(as) excluídos(as) que pretendam reclamar nos termos dos art.ºs 121.º e seguintes
do Código do Procedimento Administrativo (CPA). podem fazê-lo nos 10 dias úteis seguintes à
publicação destes resultados. Nestas condições, não serão consideradas quaisquer reclamações
apresentadas depois do dia 19 de maio de 2021.

Tratamento de Dados Pessoais
A publicação de dados pessoais é executada pela Agência Nacional Erasmus+ para efeitos de
cumprimento de obrigações legais, sendo as atividades de tratamento de dados pessoais realizadas nos
termos gerais da Política de Proteção de Dados que se encontra disponível em www.erasmusmais.pt
e nos termos específicos da Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados na Bolsa de Avaliadores
2021-2027, estando esta ficha acessível no site da Agência Nacional em https://e727982a-38ed-4d7cb901-8701902c2a69.filesusr.com/ugd/d8f912_b8020ba6f8d84c28bdc5dd7ad9594ec4.pdf

ou

a

pedido à Agência Nacional pelo endereço agencianacional@erasmusmais.pt.
Os documentos com dados pessoais sujeitos a publicação nos Sítios Eletrónicos da Agência Nacional
Erasmus+ para efeitos de cumprimento das suas atribuições legais podem ser objeto de pseudoanonimização de dados pessoais, para efeitos de conformidade com os princípios da finalaidade, da
adequação e da minimização. Contudo, qualquer interessado legítimo pode sempre exercer o seu
direito de acesso aos documentos administrativos nominativos originais, sem pseudo-anonimização,
por requerimento dirigido ao correio eletrónico agencianacional@erasmusmais.pt.
Para qualquer outra informação, reclamação, comunicação de incidentes ou ação de exercício de
direitos, designadamente dos direitos de acesso, retificação, oposição ou limitação do tratamento,
portabilidade e apagamento, é favor contactar o Encarregado da Proteção de Dados da Agência pelo
endereço data.protection@erasmusmais.pt.
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