
  
 

 

A Universidade de Lille (França) recruta um leitor de língua e cultura portuguesas 

 

No âmbito de um Protocolo de Cooperação assinado entre o Camões – Instituto da Cooperação e da 

Língua, I.P., e a Universidade de Lille (França) encontra-se aberta uma vaga para um(a) Leitor(a) de 

língua e cultura portuguesas, para exercer funções na secção de Português da referida Universidade, a 

partir de janeiro de 2019. 

 

Ramos de formação: LLCER, LEA e LANSAD 

 

Perfil: 

 Nacionalidade Portuguesa 

 Qualificação no domínio da língua e da cultura portuguesas (nível mínimo: Licenciatura) 

 Nível B2 do QECRL em língua francesa 

 

Objetivos pedagógicos: 

 O(a) leitor(a) deverá assegurar 192h anuais de aulas, essencialmente em disciplinas de língua 

portuguesa, gramática, compreensão e expressão escrita, compreensão e expressão oral), a 

alunos da Licenciatura e do Mestrado de Português (LEA e LLCER), assim como das disciplinas 

opcionais de português (LANSAD). 

 De acordo com as necessidades da secção, o(a) leitor(a) poderá intervir como examinador(a) da 

certificação CLES. 

 

Obrigações administrativas: 

 O(a) leitor(a) será codiretor(a) do Centro de Língua Portuguesa José Saramago, tarefa para a 

qual será remunerado(a) à altura de 8h anuais. No âmbito das atividades do CLP José Saramago, 

o leitor apresentará anualmente, no início do ano letivo, ao Camões, I. P., um plano de atividades 

elaborado em função dos objetivos e do programa definido a fim de promover a língua e a cultura 

portuguesas. Esse plano de atividades será elaborado e apresentado em colaboração com o 

codiretor do CLP José Saramago. 

 O(a) leitor(a) deverá acolher e acompanhar os alunos. Para tanto, deverá assegurar ao menos 

uma permanência semanal no CLP José Saramago, a definir em função das necessidades e em 

concordância com o seu codiretor. 

 O(a) leitor(a) enviará ao Camões, I. P., no final de cada ano letivo, um relatório das atividades 

realizadas, no qual prestará contas da utilização da subvenção anual outorgada pelo Camões, 

I. P., assinado em conjunto com o codiretor do CLP José Saramago. 

 O(a) leitor(a) deverá enviar ao Camões, I. P. os programas das disciplinas que deverá assegurar, 

relatórios das suas atividades pedagógicas, assim como todo outro documento que lhe seja 

solicitado. 
  

https://www.certification-cles.fr/


  
 

Condições do contrato: 

 Salário anual bruto de 24.000 €, com a possibilidade de efetuar horas extraordinárias 

remuneradas. 

 Contrato de três anos, renovável uma vez. 

 Férias remuneradas. 

 Se necessário, alojamento em apartamento estúdio, em residência universitária. 

 Pagamento de 50% das despesas de transporte (rede urbana), no limite da legislação em vigor. 

 Utilização dos equipamentos (bibliotecas, salas informáticas, etc.) necessários ao seu trabalho; 

 Caso o(a) professor(a) recrutado resida em Portugal, Camões I. P. assumirá o pagamento da 

primeira viagem, correspondente ao início da missão do(a) profissional. 

 

Dossiês de candidatura: 

Os dossiês de candidatura devem comportar os seguintes documentos: 

 Curriculum vitae atualizado, 

 Carta de candidatura em francês e em português, 

 Cópia do diploma mais recente, 

 Cópia de um documento de identidade. 

 O nível de domínio da língua francesa poderá ser provado por meio dos diplomas DELF ou DALF, 

ou ainda por um outro certificado. 

 Os documentos redigidos em língua portuguesa deverão ser traduzidos em francês, por tradutor 

juramentado. 

 

Contato: 

Os dossiês de candidatura devem ser enviados por e-mail à Profa. Liliane Santos (liliane.santos@univ-

lille.fr), codiretora do Centro de Língua Portuguesa José Saramago. 

 

* As candidaturas serão recebidas até 14 de dezembro de 2018. 
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