
Critérios de seleção de colaboradores de PLE

Documentos a entregar na candidatura:

1. CV (60%)

Serão privilegiadas as candidaturas que obedeçam aos seguintes critérios:

Requisitos de admissibilidade:
- falantes de Português língua materna (ou língua não materna com nível C2)
- formação académica mínima de licenciatura com uma componente obrigatória em:

- língua e cultura portuguesa (LE/L2)
- estudos potugueses
- linguística portuguesa

2. Carta de intenções (40%)

Os candidatos deverão entregar juntamente com o currículo uma carta de intenções em que de-
vem abordar os seguintes itens (300-500 palavras):
- referir como a sua experiência profissional e académica pode contribuir para o seu desempenho 

enquanto colaborador nos cursos de PLE
- destacar os pontos fortes do seu currículo para o desempenho da função

Critérios de seleção Pontuação

- formação de pós-graduação 
na área do ensino de PLE 
ou PL2 ou aquisição de 
línguas

especialização 3

mestrado 10

doutoramento 13

- investimento na área do 
ensino de PLE (participação 
em formações, congressos, 
publicações)

formação ao longo da vida 0-4

comunicações em congressos 0-4

publicações 0-5

- experiência profissional 0-5

- envolvimento em projetos científicos ou em iniciativas 
pedagógicas inovadoras

0-4

- capacidade de iniciativa, de organização e de trabalho em 
equipa

0-2



Critérios de classificação da carta de intenções:

3. Carta de recomendação (facultativa)

Critérios Perfil insuficiente Perfil suficiente Perfil bom

conteúdo

- mostra conhecimentos 
científicos e metodológicos

- define objetivos pessoais 
relevantes para a área

- relaciona a sua experiência 
pessoal com a docência de 
PLE

- articula os pontos fortes do 
CV com a docência de 
PLE

0-9 10-14 15-20

organizaç
ão textual

- estrutura adequadamente 
a carta

- aborda de forma coerente 
cada tópico

- cumpre os limites de 
palavras

0-4 5-6 7-10

língua

0-4 5-6 7-10

- domina vocabulário da 
área

- domina estruturas 
complexas

- usa conectores discursivos 
adequados

- pontua corretamente
- não comete erros 

ortográficos

Itens a considerar

experiência profissional atestada

capacidade de iniciativa, de organização e de trabalho em equipa


