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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 em Setúbal, durante o mês de agosto de 2019. 
  

Descrição dos serviços a prestar:  

 Preparação e desenvolvimento pedagógico de uma ação de formação em Português 

Língua Estrangeira (PLE), nível iniciação (A1-A2), de 100 horas (75 horas letivas), dirigida 

a pessoas refugiadas; 

 Preenchimento de documentos de acompanhamento e avaliação; 

 Participação em reuniões de acompanhamento e articulação com a equipa de formação 

do CPR; 

 

O que procuramos: 

 Trabalhador/a independente com licenciatura em Estudos Portugueses, Línguas, 

Literaturas e Culturas ou equivalente (requisito obrigatório); formação em Ensino do 

Português Língua Segunda e Estrangeira (requisito preferencial);  
 Portador/a de Certificado de Competências Pedagógicas ou equivalente (requisito 

obrigatório); 

 Experiência profissional no ensino do português língua estrangeira (requisito obrigatório); 

 Experiência profissional com pessoas imigrantes e/ou refugiadas (requisito preferencial); 

 Conhecimentos de outras línguas, preferencialmente árabe, inglês e/ou francês; 

 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 pontuais. 

 

O que oferecemos: 

 Contrato de Prestação de Serviços (20€/hora, com IVA incluído); 

 Formação de formadores: Ensino-Aprendizagem em Contextos Multiculturais. 

(www.cpr.pt/formacaodeformadoresdeple) 
 Participação num projeto desafiante. 

 

 

Data Limite para candidatura: 21 de julho de 2019 

 

Processo de candidatura: Os/as candidatos/as interessados deverão enviar o currículo e uma 
carta de motivação para o correio eletrónico recrutamento@cpr.pt, mencionando no assunto 

«Formador/a de Português Língua Estrangeira – Setúbal». 
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