
 

Referência: PS nº 8/2022 

 

O CLiC – Centro de Línguas e Cultura do Instituto Politécnico de Lisboa pretende 

contratar, em regime de Prestação de Serviços,  docentes para a lecionação de cursos 

de Língua - Português Língua Estrangeira. Deste modo, convida os eventuais 

interessados a apresentar curriculum vitae. 

Os termos e as condições de contratação são os seguintes: 

Funções:  

Lecionação dos Níveis A1,  A2, B1, B2, C1 e C2  

- Curso regular, 60 horas -  5 h semanais; 

- Curso  intensivo 40 horas – 4 horas diárias; 

- Curso intensivo de verão 30 horas – 3 horas diárias. 

Duração:  

Curso de 1º semestre: 

Intensivo:  

• 40 horas – de 05 a 16 setembro de 2022 

• 40 horas  - de 19 a 30 de setembro de 2022 

Semestral:  

• 60 horas, entre 17 de outubro  de 2022 a 18 de fevereiro de 2023 

Curso de  2º semestre: 

Intensivo:   

• 40 horas – 06 a 17 de fevereiro de 2023  

Semestral: 

• 60 horas,  entre 06 de março a 01 de julho de 2023 

Curso intensivo de verão: 

• 30 horas, de 10 a 21 de julho de 2023 



 

Nota: As datas previstas poderão sofrer ligeiros ajustes. 

 

Requisitos: Os candidatos deverão reunir as condições exigidas no Regulamento de 

contratação de pessoal docente, em regime de prestação de serviços. 

Perfil: Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento na área das  Línguas,  Tradução, 

Linguística ou Culturas, preferencialmente com experiência de ensino na área. 

Apresentação de candidaturas: os interessados deverão dirigir requerimento à 

Diretora do CLiC, com a indicação da referência da oferta de trabalho, e anexar o 

respetivo curriculum vitae, até ao dia 30 de abril de 2022 , para o seguinte endereço 

eletrónico: clic@clic.ipl.pt 

Os critérios de seleção dos candidatos incluirão a adequação das suas habilitações 

académicas e do currículo, na especialidade da disciplina e nível  a que se 

candidatam. 

 

Data da publicação: 28 de março de 2022 

 

 

 

Aprovado em reunião de CCP, dia 18 de março de 2022 
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