


3. Identificação dos postos de trabalho:

e CAMÕES 
INSTITUTO 
DA COOPERAÇÃO 
E DALINGUA 
PORTUGAL 

MINISTéRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

O presente procedimento destina-se ao preenchimento do seguinte horário: 

Nível de Carga horária Área 
País Localidades Universidade 

ensino/cargo semanal consular 

Universidade Livre de 

Bélgica 
Bruxelas e 

18 horas Bruxelas Bruxelas e Universidade de Ensino superior 
Antuérpia 

Antuérpia 

4. Remuneração a auferir:

O docente irá auferir uma das seguintes remunerações ilíquidas mensais (em Euros): 

1. 1.800,51€ - com grau de Mestre/Doutor;

li. 1.636,83€ - com Licenciatura.

Língua 

Francesa 

Acresce à remuneração indicada abono de residência durante a vigência do respetivo contrato. 

5. Requisitos de candidatura:

I.Apenas podem ser opositores ao presente procedimento os candidatos que reúnam os

requisitos legalmente exigidos, no artigo fixados neste aviso de abertura. 

li.A verificação do preenchimento dos requisitos de admissão é efetuada em dois momentos:

a) na fase de admissão ao procedimento concursai, por deliberação do júri;

b) ao momento da constituição da relação jurídica de emprego, pela unidade

orgânica responsável pelos recursos humanos do Camões, I.P.

Ili.Os candidatos devem reunir até à data limite de apresentação da candidatura, os seguintes 

requisitos Gerais e Específicos: 

Requisitos Gerais: 

• 18 anos de idade completos;

• Ser detentor de Número de Identificação Fiscal (NIF) ou ter designado um representante fiscal

domiciliado em Portugal (para cidadãos estrangeiros não residentes fiscais em território

nacional), bem como reunir as condições definidas por Lei para a constituição de vínculo de

emprego público;

• Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que

se propõe desempenhar;

• Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;

• Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;

• Domínio da língua estrangeira da área consular a que se candidatam (francês), comprovado

através de certificado, traduzido em português passado por instituto de línguas, que ateste de

forma expressa proficiência linguística correspondente ao nível B2 do Quadro Europeu Comum

de Referência para as Línguas (não é considerada suficiente a frequência do ensino

secundário).
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apresentação ao serviço. 

e CAMÕES 
INSTITUTO 
DA COOPERAÇÃO 
E DALiNGUA 
PORTUGAL 

MINISTltRID DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

15.3. A aceitação do lugar será formalizada pela assinatura do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo, de acordo com o previsto, conjugadamente, no n.º 4 doartigo 32.º 

do DL n.º 165/2006, de 11 de agosto, na sua atual redação, e do n.º 2 do artigo 15.º da Portaria 

n.º 1277/2010, de 16 de dezembro, ficando a sua eficácia, nos casos previstosno n.º 3 do artigo

6.º desta Portaria, condicionada à entrega dos documentos em falta.

15.4. Os documentos em falta, exigidos no Aviso de Abertura, deverão ser entregues no prazo de 8 

(oito) dias após a aceitação do lugar, sob pena de cessação imediata de funções docentes,de 

impossibilidade de o candidato concorrer, durante 3 (três) anos, aos procedimentos concursais 

que sejam abertos para o ensino português no estrangeiro, tendo o docente apenas direito ao 

pagamento da remuneração correspondente aos dias em que exerceu funções. 

16. Prazo e forma de reclamação:

Em cumprimento do estabelecido no artigo 13.º da Portaria n.º 1277/2010, de 16 de dezembro, os 

candidatos podem, por escrito, dizer o que se lhes oferecer sobre a lista ordenada dos candidatos, no 

prazo de 2 (dois) dias úteis a contar do primeiro dia útil seguinte ao da data da sua publicitação. 

Findo este prazo, a lista definitiva é submetida a despacho de homologação do Presidente do Camões, 

1.P., e publicitada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

Luxemburgo, 31/03/2022 

O Coordenador do 
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