
 

 

 

Anúncio de seleção de licenciados, mestres ou doutores para desempenho de 
funções no âmbito do Projeto de Formação Inicial e Contínua, desenvolvido pelo 

Ministério da Educação de Timor-Leste 

 

Ref: PFICP – 1/2012 

 

A Universidade do Minho, no quadro da assessoria técnica que vem dando ao Ministério da Educação de 

Timor-Leste, pretende selecionar pessoas para, em Timor-Leste, desempenhar funções no âmbito do 

Projeto de Formação Inicial e Contínua de Professores, nas seguintes condições: 

1 – Âmbito do Recrutamento: i) Serão selecionados candidatos nos concursos a seguir indicados, que 

se reportam às disciplinas e aos grupos de recrutamento assinalados. 

Código do 
Concurso 

 Nº de 
Posições 

Disciplina Código do Grupo de 
Recrutamento 

RC01  1 Português  300 

RC02  1 Inglês  330 

RC03  1 Matemática 500 

RC04  1 Ciências Físico- 
Naturais 

510 ou 520 

RC05  1 História e Geografia 400 ou 420 

RC06  1 Educação Física 620 ou 260 

RC07  1 Educação Artística 600 ou 240 

RC08  1 Educação Artística 610 ou 250 

RC09  1 Educação Religiosa e 
Moral 

290 

 ii) É igualmente colocada a concurso uma posição na área da Educação Cívica, Cidadania e Direitos 

Humanos, com o código de concurso RC10. 

2 - Requisitos de admissão: Para os concursos RC01 a RC09: Prioridade 1 - Licenciados em Ensino, 

Licenciados num Ramo Educacional ou Mestres em Ensino em áreas que habilitem profissionalmente 

para a docência das disciplinas mencionadas no ponto anterior; Prioridade 2 - Licenciados (pré-

Bolonha) em áreas que, para o Ministério da Educação de Portugal, conferem habilitação própria para 

a docência nas disciplinas acima referidas. Para o concurso RC10: Licenciados em Ciência Política, 

Ciências da Educação ou Educação, Filosofia, Sociologia, e áreas afins.   



3 – Funções a desempenhar: Apoio ao desenvolvimento da reforma curricular do 3º Ciclo do Ensino 

Básico em Timor-Leste, designadamente através: (i) da realização de ações de formação destinadas 

aos professores do 3º ciclo do Ensino Básico sobre os programas e os manuais escolares; (ii) da 

supervisão do trabalho daqueles professores; (iii) da colaboração no acompanhamento e na avaliação 

da reforma curricular. Outras atividades no âmbito do Projeto de Formação Inicial e Contínua de 

Professores. 

4 - Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido em Timor-Leste, no âmbito do Instituto de 

Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDEPE), do Ministério da Educação de 

Timor-Leste, sob coordenação científica e pedagógica da Universidade do Minho. 

5 – Condições contratuais: Os contratos a celebrar, após a conclusão do procedimento concursal, de 

forma tripartida (Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, através do IPAD, Ministério da 

Educação de Timor-Leste e contratando), cessarão os seus efeitos em 31 de dezembro de 2012, 

podendo, eventualmente, ser renovados por um período de um ano. O IPAD garante as seguintes 

condições durante a vigência do contrato: Remuneração mensal de 1373,13 euros (valores sujeitos 

aos cortes previstos na Lei do Orçamento); Seguros de Assistência em Viagem e Acidentes Pessoais; 

Excesso de bagagem no início e fim do contrato (até ao limite de 30 kg); Preparação médica; Subsídio 

de embarque no valor de 250 euros (pago uma única vez); Contagem do tempo de serviço docente 

para efeitos de concursos docentes do Ministério da Educação de Portugal; Estatuto de Agente de 

Cooperação. O Ministério da Educação de Timor-Leste garante as seguintes condições durante a 

vigência do contrato: Complemento mensal de 800 euros; 1 viagem anual Lisboa/Porto – Dili - 

Lisboa/Porto, em classe turística; Alojamento adequado. Os contratados terão direito a 27 dias úteis 

de férias. 

6 - Processo de seleção: Nos concursos RC01 a RC09 serão analisadas e seriadas as 

candidaturas incluídas na primeira prioridade, passando-se à segunda prioridade apenas se não 

houver candidatos na primeira prioridade. O processo de seleção envolverá duas fases: 1. Avaliação 

curricular, de natureza documental; 2. Entrevista. Na avaliação curricular, com peso de 60% na 

avaliação final, serão tidos em conta: o mérito da formação académica; a experiência docente na área 

de ensino a que se reporta a candidatura; a experiência de lecionação em outros países, valorizando-

se a experiência em Timor-Leste; a experiência em formação de formadores e supervisão pedagógica; 

a experiência em processos e técnicas de avaliação educacional; a (co)autoria de publicações 

científicas e pedagógicas. A entrevista, com peso de 40% na avaliação final, incidirá na motivação e 

disponibilidade para o desempenho das funções correspondentes à posição para a qual é 

apresentada a candidatura, na formação e experiência relevantes para o projeto, nas competências de 

comunicação reveladas. O concurso RC10 envolverá, igualmente, as duas fases acima referidas, 

“avaliação curricular” e “entrevista”, com a natureza e importância relativa mencionadas. 

7 – Composição do Júri: Presidente: Prof. Rui Vieira de Castro; Vogais: Profª Laurinda Leite; Prof. 

António Lázaro, todos da Universidade do Minho. 

8 - Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da seleção serão 

publicitados, sob a forma de lista ordenada por classificação final, na página eletrónica da 

Universidade do Minho e enviados a todos os candidatos, por correio eletrónico. 

9 - Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 

aberto no período compreendido entre 06 e 13 de fevereiro de 2012. 



As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura, 

explicitando as motivações e interesses do candidato, acompanhada de Curriculum Vitae, de cópia de 

certificados de habilitações e de outros documentos considerados relevantes, com indicação do 

código do concurso, tal como previsto em 1. 

Os processos de candidatura deverão ser obrigatoriamente enviados por correio eletrónico para 

pficp@reitoria.uminho.pt , até às 24 horas (hora de Portugal) do dia 13 de fevereiro de 2012, 

incluindo no assunto a referência do anúncio e o código do concurso. 

 

Universidade do Minho, 05 de fevereiro de 2012 

 

 


