
1 
 

 

 
              CEPE  CANADÁ 

 

 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

Docente de Estudos Portugueses do Camões, I.P. 

 
UNIVERSIDADE DE OTAVA     

 
 
A Coordenação do Ensino Português no Canadá e a Universidade de Otava anunciam a 
abertura da seguinte manifestação de interesse: 
 
Posto Docente de Estudos Portugueses do Camões, I.P. 

 
Faculdade 
 

Artes 

Departamento 
 

Departamento de Línguas e Literaturas Modernas 
 

 
Contrato 
 

 
A celebrar com a Universidade de Otava                      
 

 
Receção de candidaturas 
 

 
Entre 18 e 25 de abril de 2016 
 

Início de funções 
 

01 de setembro de 2016 

 
 
DESCRIÇÃO GERAL  
 

● No âmbito de um Protocolo de Cooperação assinado entre o Camões, Instituto da 
Cooperação e da Língua, I.P. (Camões, I.P.) e a Universidade de Otava, Canadá, 

encontra-se aberta uma vaga para Docente de Estudos Portugueses para exercer 

funções no Departamento de Línguas e Literaturas Modernas, na Faculdade de 
Artes. 

● O Docente terá a seu cargo o ensino e a divulgação da língua e cultura 
portuguesas na Universidade de Otava, nomeadamente nas áreas da língua, 
literatura, cinema e culturas de expressão portuguesa.   
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● O atual Programa de Português tem 9 cursos semestrais aprovados: 6 de língua 
(do nível A1, A2, B1, B2, C1a e C1b) e 3 cursos de cultura (contemporânea), 
literatura e cinema dos Países de Língua Portuguesa, ministrados em inglês e 
francês, em anos alternados. 

 
 
PRINCIPAIS FUNÇÕES   
 

● Lecionar até 15 horas de aulas por semana e prestar serviço de apoio na 
organização de atividades culturais na Embaixada de Portugal em Otava; 

● Coordenar o Programa de Estudos Portugueses na Universidade de Otava; 
● Participar ativamente nas atividades académicas da Instituição;  
● Promover atividades de divulgação da Língua e Cultura Portuguesas, em 

articulação com entidades locais, nomeadamente com as Embaixadas dos Países 
de Língua Portuguesa e da União Europeia e com as Associações e Escolas 
Portuguesas e Canadianas. 

 
 
PERFIL  
 

● Possuir, pelo menos, Licenciatura ou Mestrado na área de Estudos Portugueses 
com especialização para o ensino do Português LE/Herança e das culturas dos 
Países de Língua Portuguesa;  

● Possuir o domínio comprovado das duas línguas oficiais do Canadá: inglês e 
francês (pelo menos a nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para 
as Línguas, ou equivalente);  

● Possuir experiência comprovada no ensino de Português LE/Herança, literatura e 
cultura portuguesas a nível universitário;  

● Demonstrar competências de comunicação, interpessoais, organizacionais e 
capacidade de liderança;  

● Ter nacionalidade portuguesa.  
 
 
REMUNERAÇÃO 
 

Remuneração anual ilíquida de 30.000,00€ (trinta mil euros) pelo Camões, I.P. e 
uma remuneração adicional paga pela Universidade de Otava, de acordo com os 
regulamentos da instituição. 

 
 
APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  
 
As candidaturas deverão ser endereçadas, via mensagem de correio eletrónico, para 
cepe.canada@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, 

mailto:cepe.canada@camoes.mne.pt
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código postal, endereço eletrónico, contacto telefónico e indicação do grau 
académico);  
● Carta de apresentação e motivação;  
● Curriculum Vitae atualizado e assinado;  
● Documentos comprovativos do grau e título académico;    
● Documentos comprovativos do domínio das Línguas inglesa e francesa (níveis B2 

ou C1); 
● Duas cartas de recomendação (com referência ao nome, morada, endereço de 

e‐mail e contacto telefónico dos respetivos signatários).  

 
N.B. A falta de apresentação de qualquer um destes documentos dentro do prazo 

estabelecido, implicará a exclusão da candidatura. 
 
 
SELEÇÃO  
 
A seleção dos candidatos será feita por um painel composto por elementos do Camões, 
I.P. e da Universidade de Otava. Os candidatos de perfil mais consentâneo com o lugar 
a preencher serão submetidos a duas entrevistas (Skype), uma em português e outra 
em inglês e francês. 
 


