EUROMOB (Ferramenta de validação de habilidades) Guia do usuário para empresas
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1. Introdução
O Euromob é uma ferramenta de validação de habilidades sociais que permitirá que os alunos avaliem
seu desenvolvimento de habilidades sociais durante um estágio no exterior. Além disso, as universidades
e os empregadores podem validar a papelada do estágio antes do início do estágio. Os alunos poderão
avaliar eles próprios os seus níveis de competências após o estágio e os empregadores também avaliarão
as competências dos alunos.
Neste processo, os alunos podem criar um estágio, referindo as suas missões / tarefas / competências que
terão de ser validadas em todo o período. Os alunos acrescentam informações importantes como as
informações sobre a Instituição de Ensino (nome e endereço) e o tutor (sobrenome, nome, cargo, e-mail
e telefone). Todas essas informações são posteriormente enviadas para as entidades educacionais e
organizacionais.
O papel da empresa no Euromob é muito simples. O papel principal no Euromob é com o Aprendiz. O
aluno:
1) cria o estágio,
2) valida o estágio com sua instituição de ensino, e
3) envia um link para a empresa a ser avaliada. A Empresa não tem qualquer outra obrigação em todo o
processo de validação de estágio da Euromob.

2. Processo de Validação
Para iniciar a avaliação do estágio no Euromob, é obrigatório que o contrato de estágio seja validado pela
instituição de ensino. Sem essa aprovação, o processo não pode prosseguir.
Consulte o exemplo ilustrado abaixo para passar por todo o processo de realização de avaliações
na ferramenta do ponto de vista da empresa.
Estas são as etapas que devem ser realizadas pelas entidades empresariais e educacionais para o processo
de estágio:

2.1 Validação da Universidade
Quando o aluno tiver criado um estágio em que indicou a universidade e a empresa referente ao estágio
(aquela que receberá o e-mail conforme mencionado nos detalhes na foto). Esta colocação é registrada e
confirmada como validada pela 'universidade' na etapa 1. Os institutos de ensino recebem o seguinte
correio para esta validação.

Após clicar neste link enviado pelo correio, as instituições de ensino podem confirmar / rejeitar as missões de
estágio no Euromob.

2.2 Avaliações Opcionais
A segunda etapa é uma avaliação opcional que pode ser realizada tanto pelo aluno quanto pela empresa.
Caso contrário, as partes envolvidas também podem passar diretamente para a última etapa.
Normalmente é uma avaliação realizada durante o estágio. Você também pode realizar várias avaliações
clicando nos links da etapa 2 novamente.

Correio recebido pelo aluno:
Ao clicar neste link recebido pelo correio, os alunos podem se autoavaliar.

Correio recebido pela empresa:
Ao clicar neste link recebido pelo correio, a empresa pode avaliar o estagiário. A tela para avaliação será a
seguinte:

2.3 Avaliações finais obrigatórias
Para iniciar a avaliação final, o aluno pode enviar o link das avaliações para a empresa e também
para si mesmo clicando nos links mencionados na etapa 3.

ClicandoAssim, ambas as partes recebem um e-mail como na etapa anterior e podem enviar suas
avaliações. Uma vez feito isso, a plataforma fica assim e o estágio se encerra para novas etapas.

