MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
COORDENADOR CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO – INSTITUTO DA LÍNGUA PORTUGUESA
(DÍLI / TIMOR-LESTE)
Posto

Coordenador Adjunto para o Instituto da Língua
Portuguesa em Díli – Timor-Leste

Data limite para
receção de
candidaturas

26 de maio a 6 de junho 2014

Data prevista para
início de funções

1 de setembro de 2014

DESCRIÇÃO GERAL
No âmbito de um Memorando de Entendimento celebrado em janeiro de 2014 entre o
Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., e a Universidade Nacional Timor
Lorosa’e (UNTL) para a criação do Instituto da Língua Portuguesa (ILP) em Díli, TimorLeste, encontra-se aberta uma vaga para Coordenador Adjunto daquele Instituto.
O Coordenador Adjunto estará envolvido na supervisão científica, pedagógica e
didática das atividades desenvolvidas, garantindo a sua coerência e qualidade.

PRINCIPAIS FUNÇÕES


Preparar planos de formação adaptados às necessidades de professores da UNTL e
professores das universidades privadas;



Conceber e promover a execução de cursos específicos de português língua
segunda destinados aos estudantes da UNTL bem como a Funcionários Públicos e
Sociedade Civil;



Desenvolver conteúdos didáticos e pedagógicos para o ensino-aprendizagem da
língua portuguesa como língua segunda e considerando o contexto multilingue;



Supervisionar a qualidade científico-pedagógica de todas as atividades no âmbito
da língua portuguesa promovidas pelo ILP;



Gerir uma equipa de professores de português língua segunda;



Criar sinergias favoráveis para o estabelecimento de parcerias para formação em
língua portuguesa em instituições universitárias dos países da Região;



Identificar e propor eventuais ajustamentos aos planos de formação, aos
programas dos diversos cursos e aos conteúdos didáticos;



Promover a criação de uma base de dados, em suporte eletrónico, com os diversos
materiais desenvolvidos de forma a garantir a sustentabilidade da intervenção;



Participar ativamente em reuniões relativas ao ILP;



Apresentar, com periodicidade a designar, pontos de situação e cronogramas das
atividades e ainda um relatório semestral das atividades executadas.

Estas funções serão desenvolvidas em estreita articulação com o Diretor do ILP.
A. APTIDÕES


Consciência intercultural;



Vocação para o aperfeiçoamento constante;



Capacidade de automotivação e autoaprendizagem;



Criatividade e habilidade para trabalhar com recursos limitados;



Boa capacidade de decisão;



Capacidade de gestão de recursos humanos e de gestão de tempo;



Trabalhar e planificar estrategicamente;



Trabalhar em equipa e comunicar eficazmente com colegas nacionais e
expatriados;



Capacidade de representação institucional;



Capacidade de síntese na elaboração de documentos;



Capacidade de trabalhar sob pressão e autonomamente;



Orientação para a obtenção quotidiana de resultados;



Capacidade de adaptação em situações difíceis;



Flexível no desempenho das suas funções.

B. CONHECIMENTO


Possuir um Doutoramento na área dos Estudos Portugueses;



Possuir competências didático pedagógicas na área do ensino e aprendizagem do
português língua segunda ou estrangeira;



Possuir experiência no ensino da língua portuguesa, preferencialmente em
contexto de aprendizagem do português como língua segunda;



Ter conhecimento da realidade educativa, especialmente dos sistemas educativos
em países multilingues;



Domínio das aplicações do Microsoft Office;



Domínio do Tétum, preferencial.

C. EXPERIÊNCIA


Experiência de trabalho na área da formação de agentes educativos,
preferencialmente em contextos multilinguísticos;



Experiência em gestão de projetos e equipas de trabalho;



Experiência de trabalho em países em desenvolvimento, em especial países
expressão oficial portuguesa.

D. CONDIÇÕES CONTRATUAIS


Será celebrado um contrato de cooperação, ao abrigo do enquadramento jurídico
estabelecido pela Lei 13/2004 de 14 de abril que estabelece o estatuto do Agente
da Cooperação.



Remuneração mensal: 2.900,72€ (correspondente à 11ª posição remuneratória da
carreira Técnica Superior da Administração Pública);



Complemento Mensal: 1.455,00€



Subsídio de alojamento: 550,00€



Subsídio de embarque: 250,00€ (pago apenas no 1º mês de contacto)

(estes valores estão sujeitos aos cortes previstos na Lei do Orçamento de Estado de
2014 e serão pagos sem retenção para IRS, enquanto vigorar a respetiva isenção
prevista no artigo 39º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – EBF)


Proteção Social;



Seguros de assistência em viagem e acidentes pessoais;



Preparação médica;



Férias: 2,5, dias úteis de férias por cada mês de trabalho;



Viagem e excesso de bagagem no início e fim do contrato (até ao limite de 30Kg).

E. DURAÇÃO DO CONTRATO
Contrato de agente da cooperação, com a duração de 12 meses e possibilidade de
renovação.
F. APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Não existe uma ficha de candidatura. Todas as candidaturas, via email, devem incluir:


Carta de apresentação e motivação;



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);



Curriculum Vitae atualizado e assinado;



Grau e título académico (documentos comprovativos);



Duas cartas de recomendação (com referência ao nome, morada, email e
telefone das pessoas que recomendam);

 As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico para:
concurso.ILPTL@camoes.mne.pt

G. SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será feita por um painel composto por elementos do
Camões, IP.
Os candidatos, com o perfil mais consentâneo com o lugar a preencher, serão
submetidos a uma entrevista.

