CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS
Formador/a de Português Língua Estrangeira (PLE)

O Conselho Português para os Refugiados (CPR) encontra-se a recrutar um/a formador/a de
Português Língua Estrangeira, em regime de prestação de serviços, para colaboração num projeto
de formação PLE na zona de Loures e de Lisboa.
Descrição dos serviços a prestar:
•

•

•
•

Preparação e desenvolvimento pedagógico de ações de formação em Português Língua
Estrangeira (PLE), nos diversos níveis de proficiência, e de cursos de Alfabetização para
Estrangeiros, dirigidos a requerentes e beneficiários de proteção internacional;
Organização, participação e dinamização de atividades socioculturais no âmbito dos
programas de formação, que estimulem e complementem a aprendizagem da língua
portuguesa e permitam um maior conhecimento da sociedade e cultura do país de
acolhimento;
Preparação de relatórios descritivos das atividades formativas e outros documentos de
acompanhamento e avaliação;
Participação em reuniões de trabalho, conferências e seminários sobre temas
relacionados com o acolhimento e integração dos requerentes e beneficiários de proteção
internacional;

O que procuramos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabalhador/a independente com licenciatura em Estudos Portugueses ou equivalente
(requisito obrigatório);
Portador/a de Certificado de Competências Pedagógicas ou equivalente (requisito
obrigatório);
Valorizamos formação e experiência profissional no ensino de PLE;
Valorizamos conhecimentos de línguas estrangeiras;
Boa cultura geral;
Boa capacidade de comunicação interpessoal;
Capacidade de trabalho em ambientes multiculturais;
Flexibilidade e dinamismo;
Capacidade de trabalho em equipa e em rede;
Capacidade de gestão de conflitos;
Disponibilidade para deslocações, e trabalhar em horários diversificados;
Disponibilidade para iniciar na última semana de setembro.

O que oferecemos:
•
•
•

Contrato de Prestação de Serviços;
Formação específica;
Participação num projeto desafiante.

Data Limite para candidatura: 18 de setembro de 2018
Processo de candidatura: Os(as) candidatos(as) interessados deverão enviar o currículo e
uma carta de apresentação, para o correio eletrónico recrutamento@cpr.pt, até ao dia 18 de
setembro de 2018, mencionando no assunto « Formador/a de Português Língua Estrangeira».
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