
  
ERASMUS+ Program Babes-Bolyai University – Romania (BBU). Spring 2016 

Selection of beneficiaries            Seleção dos beneficiários 

This edict of Selection of Beneficiaries refers to the 
Erasmus+ Program at Babes-Bolyai University (BBU-
Romania), in cooperation with the Postgraduate Program in 
Regional Development and Agribusiness (PGDRA) at 
Western Parana State University (UNIOESTE). 
 
Conditions: Subsistence for 5 months, 3250 EUR (students); 
and for 7 days, 980 EUR (professor or an administrative 
staff). The flight tickets will be bought by BBU. 
 
The deadline and place for inscription on Erasmus+ 
Program BBU, for spring 2016 at BBU, will be from 
September 21 to October 5, 2015, business hours (8-12 or 
14-18) (only school days), in the Secretary of PGDRA, CCSA 
Building/Unioeste-Toledo. Rua da Faculdade, 645. Toledo. 
Parana State. More information: 45 3379-7053. 
 
The candidates must submit their application form 
(available in PGDRA), curriculum vitae, motivation letter, a 
copy of the language certificate (validated by the Program 
Coordinator, according to the original) and transcript of 
records. 
 
The candidates must be 1 Bachelor level, 1 Master level, 1 
PhD level, enrolled at the Unioeste, 1 professor for 
teaching and 1 professor or an administrative staff for 
training. 
 
The selection is done based on an interview organized in 
the same day for all the candidates (The interview will be 
on 07 October, 2015). 
 
The selection committee is formed by Prof. Dr. Weimar 
Freire da Rocha Júnior (PGDRA), President, Prof. Dr. Carla 
Maria Schmidt (PGDRA) and Prof. Dr. Everson Zotti 
(Pontifical Catholic University of Paraná). 
 
The selection committee will select the candidates based 
on the criteria: academic result (40%), motivation letter 
(20%) and linguistic competence (40%). 
 
The following documents must be sent to BBU, first by e-
mail (bianca.bota@ubbcluj.ro), later on by post (BBU, 
Centrul de Cooperări Internaţionale/Centre for 
International Cooperation): declaration of absence of 
conflict for each member of the selection committee; 
minutes of the selection committee; application form 
(available in PGDRA), for each candidate; copy of the 
beneficiary’s passport; photo of the beneficiary; copy of 
the language certificate which the Erasmus Responsible 
must sign and certify that it is according to the original, for 
each candidate; copy of the Transcript of Records for each 
candidate. 
 
The selection documents must be sent to BBU until 15 
November 2015. BBU will validate the application and will 
send the final selection list. 

Este edital de Seleção de Beneficiários refere-se ao Programa 
Erasmus+ da Universidade Babes-Bolyai (BBU-Romênia), em 
cooperação com o Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional e Agronegócio (PGDRA) da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). 
 
Condições: Subsistência por 5 meses, 3250 euros (estudantes); 
e para 7 dias, 980 euros (professor ou técnico administrativo). 
Os bilhetes aéreos serão comprados pela BBU. 
 
O prazo e local para inscrição no ERASMUS+ Program BBU, 
para a primavera de 2016 na BBU, será de 21/09/2015 a 
05/10/2015, horário comercial (8 às 12 horas ou das 14 às 18 
horas) (somente em dias letivos), na Secretária do PGDRA, 
Prédio do CCSA/Unioeste-Toledo. Rua da Faculdade, 645. 
Toledo. Paraná. More information: 45 3379-7053. 
 
Os candidatos devem apresentar o seu formulário de 
candidatura (encontra-se no PGDRA), curriculum vitae, carta de 
motivação, uma cópia do certificado de idioma (validada pelo 
Coordenador do Programa, de acordo com o original) e 
transcrição de registos. 
 
Os candidatos devem ser estudantes de graduação (1), 
mestrado (1), doutorado (1), matriculados na Unioeste, 
professor de ensino (1) e professor (1) ou técnico 
administrativo para o treinamento. 
 
A seleção é feita com base em uma entrevista organizada no 
mesmo dia para todos os candidatos (a entrevista será no dia 
07/10/2015). 
 
O comitê de seleção é formado pelo Prof. Dr. Weimar Freire da 
Rocha Júnior (PGDRA), presidente, Profa. Dra. Carla Maria 
Schmidt (PGDRA) e Prof. Dr. Everson Zotti (Pontifícia 
Universidade Católica/Paraná). 
 
O comitê de seleção irá selecionar os candidatos com base nos 
seguintes critérios: resultado acadêmico (40%), carta de 
motivação (20%) e competência linguística (40%). 
 
Os seguintes documentos devem ser enviados para a BBU, por 
e-mail (bianca.bota@ubbcluj.ro), depois por correio (BBU, 
Centrul de Cooperări Internationale/Centro de Cooperação 
Internacional): declaração de ausência de conflito para cada 
membro do Comitê de Seleção; atas do Comitê de Seleção; 
formulário de candidatura (encontra-se no PGDRA), para cada 
candidato; cópia do passaporte do beneficiário; foto do 
beneficiário; cópia do certificado de língua que o responsável 
pelo Erasmus deve assinar e certificar de que está de acordo 
com o original, para cada candidato; cópia da Transcrição de 
Registo para cada candidato. 
 
 
Os documentos de seleção devem ser enviados para BBU até 
15/11/2015. A BBU irá validar o pedido e enviará a lista de 
seleção final. 
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