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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

DOCENTE DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA NA REPÚBLICA DA TUNÍSIA 

Posto  Docente de Português Língua Estrangeira 

Local Tunis, República da Tunísia 

Receção de candidaturas Entre 15 e 25 de junho de 2016 

Data prevista para início 
de funções 

setembro de 2016 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

No contexto do Projeto de Adoção do Português Como Língua Estrangeira de Opção 

Curricular na República da Tunísia, enquadrado por um acordo entre o Governo da 

República da Tunísia e o Governo da República Portuguesa, encontra-se aberta uma 

vaga para um Docente de Português Língua Estrangeira, ao nível do ensino secundário, 

a exercer funções em 6 estabelecimentos de ensino tunisinos, ao nível do ensino 

secundário, na região de Tunis, nomeadamente Lycée Pilote Bourguiba, Lycée rue El 

Pacha, Lycée Sadiki, Lycée Imam Mouslem, Lycée rue El Attarine e Lycée Pilote Bayrem 

5. 

O Docente terá a seu cargo o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira, ao 

nível do ensino secundário, bem como o ensino e a divulgação das culturas de 

expressão portuguesa, numa perspetiva integrada e adaptada à realidade educativa 

tunisina.  

O Docente assumirá funções nas áreas supra indicadas, desenvolvendo igualmente a 

planificação dos cursos de português como língua estrangeira, dos níveis A1 a C1 e a 

produção de materiais didáticos adequados ao contexto, em consonância com as 

orientações do Ministério da Educação Nacional da República Tunisina e em estreita 

articulação com a Missão diplomática portuguesa em Tunis, com as estruturas do 
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Camões, I.P. existentes na Tunísia e com a Direção de Serviços de Língua e Cultura do 

Camões, I.P..  

PRINCIPAIS FUNÇÕES 

 Lecionar até 18 horas/semana; 

 Desenvolver programas, conteúdos e estratégias didáticas para o ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa como língua estrangeira, adaptados ao 

contexto tunisino e em consonância com as orientações do Ministério da Educação 

Nacional da República Tunisina para o ensino das línguas estrangeiras.  

 Ser o ponto focal, nos estabelecimentos de ensino tunisinos onde irá lecionar, para 

o desenvolvimento curricular dos cursos de língua portuguesa e para a realização 

de atividades pedagógicas e extracurriculares no âmbito da língua e da cultura 

portuguesas. 

PERFIL 

 Possuir, pelo menos, Licenciatura Pré-Bolonha ou Mestrado Pós-Bolonha, com 

qualificação profissional para o ensino do português ao nível do ensino secundário 

e, preferencialmente, com formação específica pós-graduada na área do ensino do 

português como língua estrangeira;  

 Possuir o domínio comprovado da língua oficial do país a que se candidata, 

nomeadamente a língua francesa (nível B2, ou superior, do Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas). 

 Possuir competências didáticas e pedagógicas no âmbito do ensino da língua 

portuguesa como língua estrangeira;  

 Possuir experiência no ensino da língua e cultura portuguesas ao nível do ensino 

secundário, preferencialmente em contexto de aprendizagem do português como 

língua estrangeira; 
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 Demonstrar competências de comunicação, interpessoais e organizacionais, bem 

como consciência intercultural e capacidade de automotivação e 

autoaprendizagem; 

 Demonstrar criatividade e capacidade de adaptação a contextos plurilinguísticos e 

multiculturais. 

CONDIÇÕES 

 Remuneração anual de 24.000,00€ (vinte e quatro mil Euros). 

APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

As candidaturas deverão ser endereçadas, via mensagem de correio eletrónico, para 

tunis@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, contacto telefónico e 

indicação do grau académico); 

 Carta de apresentação e motivação; 

 Curriculum Vitae atualizado e assinado; 

 Documentos comprovativos do grau e título académico  

  Documento comprovativo do domínio da Língua francesa; 

 Duas cartas de recomendação (com referência ao nome, morada, endereço de e-

mail e contacto telefónico dos respetivos signatários). 

SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos será feita por um painel composto por elementos do 

Camões, I.P. 

Os candidatos de perfil mais consentâneo com o lugar a preencher serão submetidos a 

uma entrevista. 

mailto:tunis@camoes.mne.pt

