EUROMOB Tool
Ferramenta de validação
de habilidades
Guia do usuário para
alunos

EUROMOB TOOL
(Ferramenta de validação de habilidades)
Guia de usuario

1. Introdução

2

2. Login

3

3. Atualize as informações e o idioma

5

4. Crie um estágio

9

5. Validação do estágio.

15

6. Avaliação

17

7. Documentos

23

8. Sair

24

Caro aluno e aluno,
Anualmente, numerosos estudantes em todo o mundo completam parte
de seus estudos em empresas em países estrangeiros na forma de
treinamento prático ou estágios. Neste guia, o termo estágio também se
refere ao termo treinamento prático, independentemente da duração. Se
este material chegou até você, significa que você decidiu se juntar ao
aluno internacional e à família de alunos. Pelos termos Aluno e Aluno,
gostaríamos de nos referir a indivíduos que estudam na escola
profissional secundária superior ou faculdades em qualificações básicas,
adicionais ou especializadas, ou alunos da universidade de ciências
aplicadas. O fator comum que une todos estes níveis de ensino e
formação é a obrigatoriedade de aprendizagem em contexto de trabalho
ou formação que ocorre nas empresas. Neste material o foco são os
estágios que acontecem no exterior.
Este material é o seu guia para a ferramenta online onde você pode
compilar informações sobre seus estágios, salvar documentos e
certificados e usar a ferramenta de avaliação fornecida para reconhecer
e validar as habilidades profissionais adquiridas durante o estágio.
A ferramenta de validação de competências foi desenvolvida durante o
projeto de parceria Erasmus + denominado EUROMOB.

1. Introdução
A ferramenta EUROMOB é uma ferramenta online que mede e valida o desenvolvimento das
competências profissionais adquiridas pelos alunos nos estágios no estrangeiro. Essa
avaliação é realizada tanto pelo aluno, que avalia seu próprio progresso, quanto pela empresa
de acolhimento, sempre com supervisão da instituição de ensino que o encaminha.
Com esta ferramenta são reconhecidas as competências dos alunos, o que facilita o processo
de seleção de recursos humanos das empresas que implica uma melhoria da
empregabilidade dos jovens.
O processo de criação de um estágio é feito pelo aluno do início ao fim.

2. Login
Para fazer o login, clique no seguinte URL (https://platform.euromob.eu/), selecione o idioma
e preencha o formulário de registro. Digite o sobrenome, nome, e-mail e senha (deve conter
pelo menos 8 caracteres, uma maiúscula, uma minúscula, um número e um símbolo, por
exemplo, Iwant2login +). Certifique-se de que sua senha atenda aos requisitos de segurança
e clique em "Registrar".

Depois de se registrar na plataforma, você precisa inserir seu nome de usuário (endereço de
e-mail) e a senha que criou. Próximo passo → vá para "Conexão".

Após o login na plataforma, você verá as seguintes informações na barra de navegação:
“Cartão de Visita”, “Estágios”, “Avaliações”, “Documentos” e “Sair”.

3. Atualize as informações e o idioma
Você pode verificar e / ou alterar suas informações pessoais clicando em "Cartão de visita"
no lado esquerdo da barra de navegação. Nesta página, você também pode selecionar seu
idioma preferido.

Você pode atualizar as informações clicando em "Informações de contato".

Uma lista será exibida para que você possa modificar os campos. É necessário salvar todas
as alterações se quiser mantê-las clicando em "Salvar", caso contrário pressione "Cancelar".

Você também pode adicionar uma foto nesta seção. Clique em "Adicionar uma foto" e
selecione uma imagem em seu computador para fazer o upload.

Se você deseja alterar o idioma, vá para "Aplicativo de idioma" e selecione o idioma de sua
preferência na lista suspensa

4. Crie um estágio
Você pode criar um estágio e adicionar as tarefas e habilidades que serão desenvolvidas
durante a mobilidade. Clique em "Estágio" na barra de navegação e depois clique em "Criar
um estágio".

O seguinte formulário aparecerá. Insira todas as informações necessárias, como estrutura de
estágio, programa educacional, programa de mobilidade, data de início e término dos estágios
e faça o upload do contrato correspondente. Você pode clicar no ponto de exclamação no
lado direito de cada campo para obter uma explicação mais detalhada das informações
necessárias.
Assim que terminar de preencher o formulário, clique em "Avançar".

No próximo passo adicione todas as informações relacionadas à organização de acolhimento,
como nome e endereço, bem como informações sobre o tutor (sobrenome, nome, cargo, email e telefone). Preencha todos os campos e clique em "Avançar".

Em seguida, adicione todas as informações sobre a organização de envio, ou seja, sua
instituição de ensino (nome e endereço) e do tutor (sobrenome, nome, cargo, e-mail e
número de telefone). Quando terminar, clique em "Avançar".

Para completar as informações para o estágio, terá que indicar as atividades e competências
que serão desenvolvidas durante a mobilidade. Devem ser indicadas as habilidades
comerciais, digitais, linguísticas, de gestão / planejamento e / ou comunicação que serão
trabalhadas durante o estágio.
Clique em "Adicionar" para salvar todas as informações inseridas em cada campo.

Por último, clique em “Criar” e a seguinte nota aparecerá:

Por favor, verifique todas as informações fornecidas antes de criar seu estágio. Essas
informações serão enviadas para sua instituição. Se esta informação estiver incorreta,
você terá que recriar um estágio.

Certifique-se de que as informações fornecidas estão corretas e clique em “Criar Estágio”.
Seu estágio já foi criado.
Você pode ver um exemplo abaixo.

Na seção “Estágio” você pode ver tanto os estágios em andamento na “Atual” e os estágios
já concluídos na “Concluída”.

5. Validação do estágio.
Depois de criar o estágio, sua instituição de ensino / organização de envio) deve validar o
contrato de estágio. Para fazer isso, na seção "estágio em andamento" você deve clicar em
"Por favor, valide seu treinamento de estágio com sua autoridade".

Depois de enviar sua solicitação, a mensagem “Aguardando validação” aparecerá conforme
abaixo.

Assim que sua instituição de ensino (a pessoa de contato que você adicionou nos detalhes
da organização) tiver validado seu contrato de estágio, você receberá uma confirmação em
seu e-mail conectado ao seu perfil. Ao acessar este link, você será redirecionado para a
página seguinte, onde, se tudo estiver OK, você deve aceitar com “Sim”.

Agora você pode começar seu estágio.

6. Avaliação
Com o estágio validado e em curso, a avaliação das competências adquiridas pode ser
realizada em diferentes fases do estágio:
• Avaliação no início do estágio
• Avaliação durante o estágio (avaliação intercalar)
• Avaliação no final do estágio.
Recomenda-se que a avaliação seja feita em todas as fases, porém a única avaliação
obrigatória é a final.
Para cada avaliação, o aluno e a organização de acolhimento (empresa anfitriã do estágio)
devem participar. O aluno também deve realizar uma autoavaliação quanto às
competências elencadas no plano de estágio.

Para iniciar a avaliação de suas habilidades, clique em “Autoavaliação”.

Você receberá um e-mail com um link que o levará a uma pesquisa onde você avalia o nível
de competências planejadas para o seu estágio que você adicionou em Missão / Tarefas /
Habilidades.
Em seguida, clique em “Salvar”.

Em seguida, você deve clicar em “Avaliação da empresa” para que o supervisor / tutor do
local de trabalho avalie o andamento do seu estágio.
Dependendo da cultura de avaliação de habilidades da organização de ensino de envio e da
empresa de acolhimento, você pode fazer a avaliação separadamente ou em conjunto
durante uma sessão de avaliação junto com o supervisor.

O supervisor da empresa receberá um e-mail com um link para a mesma pesquisa para
avaliar o nível de competências adquiridas agregadas na área de Missão / Tarefas /
Habilidades. Em seguida, clique em “Salvar”.

As avaliações agora estão concluídas.
Você pode verificar os resultados clicando em "Estágios" na barra de menu. Mova o cursor
sobre o estágio concluído e dois ícones aparecerão. Um para excluir o estágio e outro com
fundo em branco para verificar os dados de avaliação salvos.

Você pode verificar as avaliações separadamente ou em uma tabela combinada.

O processo de avaliação acima é aplicado para cada uma das avaliações, inicial,
intermediária e final.

7. Documentos
No item de menu "Avaliações" aparecerá um resumo das avaliações do aluno e da
empresa. No ícone da nuvem, você pode baixar essa avaliação para o seu PC.

Clique em “Documentos” para acessar seus documentos salvos em seu perfil.

8. Sair
Você pode sair da plataforma EUROMOB a qualquer momento clicando em "Log Out" no lado
direito da barra de menu superior.

Você sempre pode acessar seu perfil EUROMOB para verificar seus estágios anteriores ou
criar novos.

