
POSTOS EM PROVIMENTO 2020  

4ª MANIFESTAÇÃO DE PREFERÊNCIAS 

Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento 
para pessoal docente, ao nível do Ensino Superior e Organizações 
Internacionais, da rede de ensino português no estrangeiro, para o cargo 
de leitor, aberto pelo Aviso n.º 17774/2018, de 3 de dezembro de 2018 

 

Período de Manifestação de Preferências 

Informam-se os candidatos em reserva de recrutamento que o prazo para 
a 4ª manifestação de preferências é de cinco (5) dias úteis e decorre 
entre as 00h00m do dia 18 de novembro de 2019 e as 24h00m de 22 de 
novembro de 2019.  

Os candidatos devem manifestar as suas preferências por ordem 
decrescente, de acordo com a língua estrangeira para os quais se 
encontram selecionados. 

A manifestação de preferências é feita através do correio eletrónico 
Leitor2019@camoes.mne.pt 

Os postos para provimento encontram-se igualmente publicitados no 
Portal do Camões, I.P. em https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-
que-fazemos/ensinar-portugues/processos-de-
recrutamento/procedimentos-concursais-epe 

Após os 5 dias úteis previstos para manifestação de preferências, os 
candidatos devem aguardar a publicação da lista provisória de colocação 
no Portal do Camões, I.P. e proceder, no espaço de 48 horas, 
correspondentes aos dois primeiros dias úteis seguintes após a 
divulgação da lista, a aceitação dessa colocação para o correio eletrónico 
Leitor2019@camoes.mne.pt 

 

A comissão de serviço terá início a 1 de janeiro de 2020 

No caso de recusa do recrutamento, os candidatos são retirados da lista 
unitária de ordenação final. 

À quarta manifestação de preferências, são presentes os postos que: 

Ficaram vagos aquando das 1ªs, 2ª e 3ª manifestação de preferências: 
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 Angola – Huambo – ISCED; 
 Argélia – Argel – Universidade de Argel 2; 
 Namíbia – Windhoek – Universidade Nacional da Namíbia; 
 República Democrática do Congo – Kinshasa – Universidade de 

Kinshasa; 
 Suazilândia – Mbabane – Universidade da Suazilândia 

 
Ficarão em situação de vacatura por término de contrato de trabalho a 

termo: 

 México – Cidade do México – Universidade Nacional Autónoma do 
México (UNAM) 

 México – Guadalajara – Universidade de Guadalajara 
 

e para os quais existem candidatos em bolsa de recrutamento, de 

acordo com a língua estrangeira. 

Os postos devem ser igualmente ser consultados em:  
https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/ensinar-
portugues/processos-de recrutamento/procedimentos-concursais-
epe  
e são disponibilizados aos candidatos em bolsa de recrutamento, 
atualizada a 19 de agosto de 2019. 
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