Programa de Mobilidade de Técnicos Administrativos
O programa STELLA for Staff 2018 está aceitando inscrições de técnicos
administrativos interessados em fazer um intercâmbio de curta duração em
uma das universidades listadas:
(http://www2.usc.es/gcompostela/en/activities/STELLA2018.html)
Prazo de inscrição: 30 de Abril de 2018
Descrição:
● Programa de curta duração (7 dias úteis ou 15 dias corridos)
● O grupo compostela oferecerá até 18 bolsas de 1000 Euros para cobrir
todos os custos da viagem, as informações sobre o pagamento da
bolsa estão no Guideline.
● O alojamento poderá ser oferecido pela Universidade de destino,
verifique esta informação na lista de ofertas:
http://www2.usc.es/gcompostela/en/activities/STELLA2018.html
● Período de mobilidade entre junho e dezembro de 2018.
● Os candidatos selecionados são responsáveis pela aquisição da
passagem, seguro viagem e por todos os trâmites necessários após a
seleção.
● Os candidatos selecionados devem seguir todas as regras descritas no
guideline do programa:
http://www2.usc.es/export9/sites/www2/gcompostela/en/descargas/Guid
elines-STELLA-for-Staff-2018.pdf
● Informações gerais no site:
http://www2.usc.es/gcompostela/en/activities/stella.html

Para se inscrever:
● Escolher as universidades e / ou os departamentos em que está
interessado (ver lista de ofertas )
● Preencher o formulário de inscrição
(http://www2.usc.es/export9/sites/www2/gcompostela/en/descargas/App
lication-form-STELLA-for-Staff-2018.pdf), com cópia do CV em ingles,
cópia do RG ou Passaporte, documento comprobatório de
conhecimento do idioma utilizado no escritório da instituição de destino
e de vínculo empregatício com a UNESP (documento do RH ou Diário
Oficial). Os documentos deverão ser enviados em um único
arquivo em pdf até o dia 30/04 para o e-mail:
grupo.compostela@usc.es
● Encaminhar a candidatura com cópia para o e-mail:
carolina@reitoria.unesp.br
● Os candidatos são responsáveis por conferir toda a documentação
antes do envio. Candidaturas incompletas ou enviadas em outro
formato não serão aceitas.
● A seleção será realizada por um comitê do Grupo Compostela e o
resultado será publicado no site do programa. Os candidatos
selecionados serão informados se foram contemplados ou não com a
bolsa e terão um período para confirmar o aceite da mobilidade.

