
 

Procedimento de contratação local para o exercício de funções de formador de 

Língua Portuguesa na Unidade de Apoio Pedagógico do Setor Autónomo de 

Bissau,  no âmbito do Projeto Unidades de Apoio Pedagógico / Polos de Língua 

Portuguesa. 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

O Projeto Unidades de Apoio Pedagógico, do Camões - Instituto da Cooperação e da 

Língua, I.P. (Camões, I.P.), anuncia a abertura de um procedimento de manifestação de 

interesse com vista à contratação local de um/a professor/a para o exercício de funções 

de formador/a de Língua Portuguesa, no seu polo em Bissau. 

I. POSIÇÃO 

Professor/a com funções Formador/a de Língua Portuguesa. 

II. Nº DE VAGAS 

1 (uma) para início de funções em novembro de 2022. 

III. PRAZO LIMITE DA CANDIDATURA 

25 de outubro de 2022. 

IV. PROJETO 

Projeto Unidades de Apoio Pedagógico / Polos de Língua Portuguesa. 

V. PAÍS / REGIÃO 

Guiné-Bissau – Bissau. 

VI. SETOR DE ATIVIDADE 

Educação / Língua Portuguesa. 

VII. DURAÇÃO E REGIME DO CONTRATO 

12 meses em regime de prestação de serviços. 

VIII. DATA PREVISTA PARA INÍCIO DE FUNÇÕES 

1 de novembro de 2022 



 

IIX. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O presente procedimento tem em vista a contratação local de um/a professor/a para o exercício 

de funções de formador/a de Língua Portuguesa, para Projeto Unidades de Apoio Pedagógico / 

Polos de Língua Portuguesa. Este projeto, implementado e financiado pelo Camões, I.P., tem 

como objetivos a capacitação de professores do ensino básico e secundário e o reforço das suas 

competências comunicativas em língua portuguesa até ao nível B2. Além deste objetivo, o 

Projeto prevê a dinamização de Polos de Língua Portuguesa, como centros de recursos 

técnicopedagógicos, tendo em vista a realização de ações que facilitem o acesso ao 

conhecimento, à língua portuguesa e à aprendizagem e uso da língua oficial, por parte da 

comunidade. 

VIII. ENTIDADE 

Projeto Unidades de Apoio Pedagógico / Polos de Língua Portuguesa. 

IX. POSIÇÃO NA ESTRUTURA DO PROJETO 

O/A Formador(a) ministra cursos de formação e desenvolve atividades de promoção e 

dinamização da Língua Portuguesa e reporta, funcionalmente, ao/à Coordenador/a Geral do 

Projeto. 

X. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

1. Implementar com qualidade as atividades definidas para as sessões de formação; 

2. Dar as sessões de formação de acordo com o plano de trabalho por si elaborado, 

com empenho e profissionalismo; 

3. Ministrar cursos de formação no âmbito da Língua Portuguesa (Níveis A2, B1 e B2). 

4. Participar ativamente nas reuniões mensais da equipa de formadores, bem como 

em todos os momentos formativos implementados pelo projeto; 

5. Elaborar e cumprir o cronograma de atividades; 

6. Preencher de modo rigoroso os instrumentos de recolha com informação fidedigna; 

7. Manter em dia o registo de assiduidade, avaliação e resultados dos formandos e 

fornecer esta informação nos prazos definidos pelo seu supervisor; 

8. Produzir o relatório mensal, anual e pontos de situação; 

9. Registar informação relevante, que ajude a tomar decisões estratégicas; 



 

10. Estabelecer e garantir a ligação entre o projeto e o público-alvo do qual é 

responsável; 

11. Realizar operações financeiras relacionadas com despesas pagas aos formandos, 

quando for o caso e isso lhe seja solicitado, mantendo o registo de recebimentos 

corretamente preenchido; 

12. Prestar mensalmente contas ao técnico responsável; 

13. Organizar, em suporte próprio, toda a informação referente ao curso, quer ela seja 

relacionada com a lecionação, quer com a gestão administrativa e financeira; 

14. Manter, organizados e em dia, todos os materiais administrativos e pedagógicos. 

XI. PERFIL 

- Licenciatura em Língua Portuguesa (requisito obrigatório); 

- Prática Pedagógica (requisito obrigatório); 

- Proficiência em Língua Portuguesa de nível excelente; 

- Experiência e conhecimento de metodologias de ensino da língua não materna; 

- Experiência como formador de cursos de língua portuguesa; 

- Experiência como dinamizador de atividades de língua portuguesa com público 

juvenil; 

- Experiência como animador/mediador de leitura; 

- Disponibilidade para estabelecer residência permanente no local a que se destina 

esta candidatura; 

- Responsabilidade, seriedade e proatividade; 

- Conhecimentos de Word e Excel. 

XII. HORÁRIO E LOCAL DE TRABALHO 

A carga horária é constituída pelas horas da formação e atividades que lhe são 

designadas e da sua preparação, podendo estas ter lugar durante a semana ou ao fim de 

semana. 

O(a) professor(a) formador(a) deverá ter disponibilidade de horário para participar na 

formação formadores e nas reuniões de acompanhamento das atividades, com 

periodicidade mensal. 



 

XIII. APRESENTAÇÃO DA CANDIDADTURA 

A seleção e recrutamento do/a professor/a para as funções de Formador/a de Língua 

Portuguesa decorrerá até 25 de outubro de 2022, só se aceitando candidaturas enviadas 

por email para:  recrutamento.uap@gmail.com 

mailto:recrutamento.uap@gmail.com

