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          Projeto “Fast Forward I” (*) 

                               FAQs  

          (Frequently Asked Questions / Perguntas Mais Frequentes) 

- 2ºRound - 

 

1- Onde posso encontrar as vagas disponíveis para participar no projeto Leonardo da 

Vinci “Fast Forward I” da Associação SPIN? 

No caso da nossa Associação, as vagas e toda a informação estão publicadas na nossa página 

(ww.a-spin.pt), newsletter e facebook.  

 

2 – Como é gerido o projeto Leonardo da Vinci “Fast Forward I”? 

 

O projeto é gerido em parte pela Associação SPIN como entidade coordenadora e em parte pelas 

Organizações intermediárias de acolhimento. 

 

3- O que está incluído na participação neste projeto Leonardo da Vinci “Fast Forward I ”? 

 

Se for selecionado, o(a) jovem terá direito a: 

- Viagem de ida e volta para o país de acolhimento (de Lisboa até ao destino) cujo montante está 

incluido na bolsa de subsistência; 

- Alojamento (em casas com famílias de acolhimento); 

- Seguro de viagem (com cobertura desde a partida de Lisboa até ao regresso); 

- Dinheiro para comida (cujo valor é variável consoante o país de acolhimento); 

- Transportes locais (se aplicável e consoante as necessidades); 

- Curso de lingua (entre 20-40horas); 

 

Atenção: a bolsa de subsistência a atribuir ao jovem participante não inclui eventuais viagens 

extra internacionais ou locais ou quaisquer outras despesas pessoais dos estagiários. 

 

4- Quais os requisitos para me candidatar a uma das bolsas de estágio deste projeto? 

 

Os requisitos, cumulativos, são: 

- ter entre 18-35 anos e 

- ser residente legalmente em Portugal e 

- ter no mínimo o 9º ano de escolaridade completo (sem limite máximo de escolaridade) e  

- estar actualmente desempregado e 

- não estar matriculado na universidade e 

- nunca ter participado nos estágios Leonardo da Vinci em nenhuma altura e 

- ter muita VONTADE de participar!  

 

5- Para me candidatar preciso de estar vinculada(o) a uma escola/instituição? 

 

Não. Os requisitos são os indicados na resposta à questão acima, nº4.  

Mas se estiveres matriculado na Universidade não poderás concorrer a estas bolsas através da 

SPIN. 

http://www.a-spin.pt/
https://www.facebook.com/AssociacaoSpin?fref=ts
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6- Posso candidatar-me a mais de 1 bolsa? 

 

Podes candidatar-te a mais que uma vaga nos vários países, mas apenas poderás ser selecionado 

para uma bolsa. Tens que nos enviar um email (para ldv@a-spin.pt ) por cada vaga a que te 

pretendes candidatar, dentro do prazo final de candidatura. 

 

7- O que tenho que enviar para me candidatar? 

 

Tens que preparar e enviar estes elementos: 

 

- 1 CV Europass em inglês com foto, (e também em Francês se te candidatares a Lyon-França) 

- 1 Carta de motivação em inglês indicando o teu país de destino e 3 áreas profissionais nas quais 

gostarias de realizar o teu estágio, (e também em Francês se te candidatares a Lyon-França) 

- 1 Declaração de Participação assinada e datada.  

 

Não esqueças de enviar tudo para o endereço email ldv@a-spin.pt até ao prazo final de 

candidaturas! 

 

8- Qual o prazo final de candidaturas? 

 

Para este 2ºround, o prazo final de candidaturas é dia 31 de Março de 2014. 

 

9- Onde serão efetuados os estágios? 

 

Os estágios para este 2ºround serão efetuados em Lyon (França) , em Derry (Irlanda do 

Norte) e em Granada (Espanha). 

 

10– Porque não está disponibilizada informação sobre as áreas de estágio específicas? 

 

Porque os nossos parceiros intermediários de acolhimento poderão posicionar-vos em várias 

funções em Organizações dentro de uma das vossas áreas de trabalho.  

Oferecemos bolsas de trabalho em várias áreas pois procuramos abrir esta oportunidade para 

jovens que não se enquadrem noutros projetos Leonardo da Vinci aprovados e que não tenham 

que pertencer a uma organização de envio (universidade, escola profissional, etc). Também 

optamos por trabalhar com organizações intermediárias para conseguir alargar a escolha de áreas 

profissionais disponíveis para os candidatos às bolsas. 

 

11- É necessário ser fluente em inglês, francês ou castelhano para ser selecionado ou 

como mais valia no processo de selecção para a atribuição de bolsas através da SPIN? 

Não é necessário no caso da Irlanda do Norte ou Espanha. Se tens (algum) conhecimento da 

língua do país de destino tal é suficiente para seres selecionado para estes destinos. Todavia, 

para a França, é necessário saber falar num nível intermédio a língua pois nas organizações de 

acolhimento em Lyon não falam outras línguas e tal dificultaria o processo de aprendizagem.  

 

12- Estou no meu último ano da licenciatura ou mestrado, posso fazer um estágio LDV? 

Para efetuar um estágio Leonardo da Vinci, um dos principais requisitos de participação é:  

- não estar matriculado na universidade, 

Portanto, não te podes candidatar se estás matriculado na Universidade ainda. 

 

13- Só pessoas ligadas à associação SPIN se podem candidatar, ou outras pessoas 

também? 

 

Qualquer jovem que cumpra os requisitos de candidatura (questão nº4) pode-se candidatar. 

 

 

 

mailto:ldv@a-spin.pt
mailto:ldv@a-spin.pt
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14 - A SPIN envia estagiários para determinadas organizações nos países de 

acolhimento ou é o estagiário que tem de encontrar uma organização de acolhimento?  

As organizações intermediárias e de acolhimento já estão pré-selecionadas e os acordos já foram 

pré-estabelecidos. Em casos muito excecionais talvez seja possivel efetuar algum acordo com 

uma nova Organização de acolhimento com a qual o estagiário já tenha estado em contato e o 

tenha aceite para estágio durante o período aprovado, desde que seja num dos três países de 

acolhimento previstos (França, Espanha e Irlanda do Norte) e mediante acordo e autorização de 

todas as organizações envolvidas, assim como da Proalv. 

15- Sou residente nos Açores ou Madeira, posso candidatar-me e receber algum fundo 

adicional para a minha viagem a partir da minha residência? 

Podes candidatar-te com residência nos Açores e Madeira. Contudo, a viagem será coberta 

apenas a partir de Lisboa para o país de acolhimento. 

16 – Quais os critérios de seleção? 

A seleção é feita por vários membros da Associação SPIN e das 3 Organizações intermediárias de 

Acolhimento. Os critérios são muitos e variam para cada país. Os critérios gerais e aplicáveis a 

todos os candidatos: cumprimento dos requisitos de elegibilidade, envio da candidatura completa 

e dentro do prazo-limite, preferência a pessoas com menos oportunidades, com pouca 

experiência em ambiente de trabalho, pouca experiência internacional e desempregadas de longa 

duração. Daremos preferência também aos candidatos pré-selecionados no 1ºround de 

candidaturas para este projeto que se recandidatem neste 2ºround. Nota importante: contamos 

receber centenas de candidaturas para apenas 9 vagas, pelo que não poderemos responder de 

forma personalizada qual o motivo específico caso não tenhas sido selecionado.    

17 - Quanto tempo levam os processos desde a candidatura até a partida, em média? 

O calendário de todo o processo está na nossa página web. Aqui também todo o procedimento: 

 

Procedimento Datas 
Prazo final envio de candidaturas a estágios  
- 2ªfase 

31 de Março 2014 

Resultados da pré-seleção de candidatos  
(realizada pela Associação SPIN e parceiros 
intermediários de acolhimento) 

Até dia 4 de Abril 2014 (candidatos a Lyon-França) 

Até dia 11 de Abril 2014 (candidatos a Derry-Irlanda do Norte e 
Granada-Espanha) 

Sessão de Informação e Seleção Final  
(específica para candidatos pré-selecionados) 

10 de Abril 2014 (candidatos a Lyon-França)  

17 de Abril 2014 (candidatos a Derry-Irlanda do Norte e 
Granada-Espanha) 

Resultados Seleção Final dos estagiários 
2ªfase  
(realizada pela Organização intermediária de 
Acolhimento) 

14 de Abril 2014 (candidatos Lyon-França) 

21 Abril 2014 (candidatos Derry-Irlanda do Norte e Granada-
Espanha) 

Encontro de Preparação dos Estagiários  8 de Maio de 2014 

Partida dos estagiários  2ª semana de Maio de 2014 (para Lyon-França) 
 

1ªsemana de Junho 2014 (para Derry-Irlanda do Norte) 
2ªsemana de Junho de 2014 (para Granada – Espanha) 

1ªsemana de Setembro de 2014 (para Granada-Espanha) 

 

*** 

 
Esperamos ter esclarecido todas as questões relativas à candidatura! Boa sorte  ! 

 

Se tiveres alguma questão para além das que estão aqui elencadas, contacta-nos para o email 

ldv@a-spin.pt 

 
(*) Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, 

não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita. 
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