
                                          

 

Concurso para contratação de docente 

Olomouc, República Checa 
 

O Decano da Faculdade de Letras da Universidade de Palacký em Olomouc, na República 

Checa, em colaboração com o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. – Portugal, 

vem por este meio abrir concurso para a contratação de um Professor Assistente (ou Professor 

Auxiliar, dependendo da relevância do CV apresentado), para o Departamento de Estudos 

Românicos. 

Disciplina / área de trabalho: Linguística Portuguesa 

Horário letivo de 14 horas, das quais 4 horas em Ostrava e Brno. É requerida a residência na 

cidade de Olomouc durante o período de cursos e exames. 

Início do contrato: 1 de janeiro de 2019. 

Remuneração: 360.000 CZK (cerca de 14.000 €) + complemento 7.200 € por ano (total: 

21.200 € anuais). Este valor pode ser ajustado de acordo com o CV do candidato. 

Outros benefícios: segurança social e seguro de saúde na República Checa, acesso a 

programas de investigação, acesso a mobilidade internacional de professores e investigadores.  

Qualificações requeridas: 

 Doutoramento em Linguística Portuguesa, Filologia Portuguesa, Estudos 

Portugueses ou similar; 

 Publicação assinalável na área em questão; 

 Investigação de qualidade reconhecida na área; 

 Experiência de ensino em níveis graduados e pós-graduados; 

 Condições e interesse para desenvolver estudos conducentes à agregação 

académica num prazo não superior a 5 anos. As condições incluem: a) a produção, 

neste prazo, de uma monografia diferente do trabalho apresentado a doutoramento, 

com um mínimo de 20 artigos ou capítulos, de entre eles um mínimo de 3 em 

publicações indexadas ao WOS, Scopus ou ERIH; b) um mínimo de 20 citações, 

também no decurso do mesmo prazo, das publicações do candidato; 

 Fluência nativa ou quase-nativa em língua portuguesa; 



 Experiência na preparação e submissão de projetos de trabalho e financiamento 

será especialmente valorizada, embora não seja obrigatória; 

As candidaturas ao processo de recrutamento devem ser instruídas com um CV estruturado, 

completo, datado e assinado pelo candidato, cópias dos diplomas e certificados dos graus 

académicos obtidos, lista de publicações académicas e listagem tópica de outras atividades 

científicas e profissionais tidas por relevantes pelo candidato. 

As candidaturas com os elementos acima descritos devem ser enviadas para o seguinte email 

da Faculdade de Letras da Universidade de Olomouc: 

personalni.ff@upol.cz 

Podem também ser enviadas em suporte papel para o seguinte endereço, em correio registado: 

Personnel Department of the Faculty of Arts 

Palacký University Olomouc  

Křížkovského 10  

Olomouc, 771 80 

Czech Republic 

Data-limite: 18 de novembro de 2018 

Os candidatos mais promissores serão convidados para participar no processo de seleção nas 

semanas seguintes. Nós apreciaríamos se os candidatos comparecessem à entrevista 

pessoalmente. Se isso não for viável, oferece-se como opção uma entrevista via Skype. 

Contactos para questões de natureza formal e de organização: ondrej.molnar@upol.cz 

Contacto para questões relacionadas com o Departamento de Estudos Românicos: 
daniel.nemrava@upol.cz 

 

Dados gerais sobre a Universidade Palacký: 

A Universidade Palacký em Olomouc é a segunda mais antiga universidade na República 

Checa, datando do século XVI. Olomouc é também o local da segunda maior reserva de 

monumentos históricos do país (depois de Praga) e o lar de mais de 23.000 estudantes de todo 

o mundo. O guia Lonely Planet classificou Olomouc por dois anos consecutivos entre os dez 

melhores destinos europeus, afirmando que “Olomouc é um dos destinos da República Checa 

mais subestimados, com uma extraordinária vida noturna e apresentando-se como uma mini-

Praga. Dezenas de parques, cafés e recantos misteriosos, teatros, diversos clubes de música, 

centros desportivos e outros pontos de atração estarão ao seu alcance.” 

Faculdade de Letras 

A Faculdade de Letras é a maior da Universidade Palacký. Os seus 21departamentos 

oferecem mais de 600 combinações de Humanidades, Ciências Sociais, Linguística e Estudos 

Artísticos. A Faculdade defende uma abordagem liberal para os alunos organizarem o seu 

próprio currículo de acordo com os seus interesses e expectativas, com vista ao 
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desenvolvimento das suas competências individuais. A Universidade promove um 

permanente espaço aberto para discussão e o pensamento criativo é bem-vindo e incentivado. 

Departamento de Estudos Românicos 

O Departamento inclui os cursos da Língua e Literatura Espanhola, Francesa, Italiana e 

Portuguesa, a nível de bacharelado e mestrado. Também oferece um programa de doutoramento em 

Línguas Românicas e Literaturas Românicas. É um dos departamentos mais produtivos da 

Faculdade no domínio da investigação e possui um caráter cosmopolita com forte cooperação 

internacional.  

Ligações úteis: 

www.upol.cz/en/ 

https://romanistika.upol.cz/katedra/italska_filologie/studenti_erasmus.html 

www.tourism.olomouc.eu 

www.lonelyplanet.com/czech-republic/moravia/olomouc 

 

 

 

Personal Data Processing: Information for Job Applicants  

Palacký University Olomouc, with its registered office at Křížkovského 8, 779 00 Olomouc, Czech Republic 

(hereinafter “Employer“) processes the personal data of job applicants (hereinafter “job applicants”) under 

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and 

repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation - hereinafter “GDPR”) as the controller.  

In accordance with Articles 5 and 6 of the GDPR, all personal data provided by you in any form are only 

processed for the purpose of preparing and holding an open competition for the position that you apply for; such 

data are processed only by such employees of the Employer who are responsible for the preparation of, 

implementation of and decision-making in the open competition. The forms of processing your personal data 

include, without limitation, collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, 

consultation, use, alignment or a combination, restriction, erasure or destruction, for the sole purpose of the 

preparation and implementation of the respective open competition. For more information, see 

https://www.upol.cz/en/university/data-protection/. 
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