MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PROFESSOR DE ESTUDOS PORTUGUESES – REPÚBLICA DA FINLÂNDIA
Posto

Professor em Estudos Portugueses

Universidades

Universidade de Helsínquia

Contratos

Contrato a celebrar com a Universidade de Helsínquia

Receção de candidaturas

Entre 26 e 31 de outubro de 2018

Data prevista para início de
funções

Imediata

DESCRIÇÃO GERAL
No âmbito de um Protocolo de Cooperação assinado entre o Camões, Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P., e a Universidade de Helsínquia, na Finlândia encontra-se aberta
uma vaga para um Docente de Estudos Portugueses, para exercer funções na referida
Universidade.
DESCRIÇÃO GERAL
Exercício de funções docentes na área do ensino da língua e cultura portuguesas.

PRINCIPAIS FUNÇÕES


Lecionar, mediante as necessidades que a coordenação identifica semestralmente, entre
8 a 16 horas semanais;



Participar ativamente nas atividades académicas da Instituição.
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PERFIL


Possuir habilitação de Licenciatura (Pré-Bolonha) ou Mestrado (Pós-Bolonha) na área dos
estudos portugueses, com experiência na área de ensino português língua estrangeira;



Possuir competências didáticas pedagógicas no âmbito do ensino da língua e cultura
portuguesas;



Possuir experiência de ensino da língua e cultura portuguesas ao nível do ensino superior,
preferencialmente em contexto de aprendizagem do português como língua estrangeira;



Possuir o domínio comprovado da língua estrangeira de comunicação internacional com
especial relevância no sistema de interação universitário do país (inglês nível B2, ou
superior, do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas).

CONDIÇÕES


Remuneração anual ilíquida de 12.000,00€.



A Universidade oferece alojamento (apartamento equipado com o essencial - água e
eletricidade incluídos).

APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
As candidaturas deverão ser endereçadas, via mensagem de correio eletrónico, para
finlandia2018@camoes.mne.pt, devidamente instruídas com:


Identificação do candidato (nome, data de nascimento, sexo, nacionalidade, número do
bilhete de identidade/cartão de cidadão, número de identificação fiscal, residência,
código postal, endereço eletrónico e contacto telefónico);



Carta de apresentação e motivação;



Curriculum Vitae atualizado e assinado;



Documentos comprovativos do grau e título académico;
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Documento comprovativo do domínio de língua inglesa;



Duas cartas de recomendação atuais (com referência ao nome, morada, endereço de email e contacto telefónico dos respetivos signatários).

SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será feita por um painel composto por elementos do Camões, I.P.
Será realizada uma pré-seleção com base nos requisitos explicitados no presente Aviso,
avaliação curricular seguida de entrevista.
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