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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 (PLE), para integrar um projeto na área da Educação, Formação e 

Integração Social, nas zonas de Loures e de Lisboa, com uma duração prevista de 29 meses. 
 

O projeto visa promover a capacitação de requerentes e beneficiários de proteção internacional 
através do desenvolvimento de ações integradas de ensino-aprendizagem do português como 

língua estrangeira e familiarização-compreensão dos códigos socioculturais da sociedade 
portuguesa.  

 

No âmbito do projeto, o Formador/a de PLE será responsável pela preparação e desenvolvimento 
pedagógico das ações de formação de Português Língua Estrangeira, de acordo com o método 

de PLE do CPR, assegurando nomeadamente:  
 

 Preparação dos recursos pedagógicos para desenvolvimento do programa, como planos 

de sessão, fichas, exercícios, entre outros;  

 Aplicação de métodos pedagógicos adequados aos destinatários e objetivos da formação; 

 Preparação de relatórios descritivos das atividades formativas e outros documentos de 

acompanhamento e avaliação;  
 Compilação e sistematização de informação, em articulação com a Coordenadora de 

Formação em PLE, para a elaboração dos produtos finais do projeto;  

 Implementação do programa da formação e cumprimento da concretização dos 

resultados do projeto, de acordo com o cronograma; 
 Participação em reuniões de trabalho, conferências e seminários sobre temas 

relacionados com o acolhimento e integração dos requerentes e beneficiários de proteção 

internacional; 
 

Perfil pretendido:   

 Licenciatura em Estudos Portugueses ou equivalente (requisito obrigatório); 

 Portador/a de Certificado de Competências Pedagógicas ou equivalente (requisito 

obrigatório); 
 Experiência profissional em ensino de PLE a migrantes; 

 Conhecimentos de outras línguas estrangeiras: inglês, francês, árabe, etc.; 

 Boa capacidade de comunicação interpessoal, e de gestão de conflitos; 

 Capacidade de trabalho em equipa, e em ambientes multiculturais; 

 Disponibilidade para deslocações, e trabalhar em horários diversificados; 

 Carta de Condução. 

 

O que oferecemos: 

 Contrato de trabalho a termo incerto (duração previsível de 29 meses); 

 Remuneração compatível com a função e experiência profissional; 

 Formação específica e participação num projeto desafiante. 

 

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 14 de julho de 

2020, mencionando no assunto «Formador/a de PLE - CAR072020». 
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