ANÚNCIO DE VAGA
PROFESSOR DE FRANCÊS LINGUA ESTRANGEIRA
O Centro Cultural Franco Moçambicano (CCFM) dispõe de um espaço dedicado ao ensino de línguas.
A sua oferta de aulas diversifica-se entre aulas de francês para grupos ou particulares, bem como de
certificações internacionais.
Para reforçar a sua equipe pedagógica, o CCFM está a recrutar dois professores (a) de francês língua
estrangeira (FLE).
Descrição da vaga
O professor deve estar disponível para dar aulas de manhã, de tarde e ou de noite segundo os horários
de aulas em vigor no CCFM. As aulas podem ter lugar de segunda à sábado em função da
disponibilidade do professor e serão dispensadas no recinto ou fora do CCFM. O perfil dos estudantes
é variado e pode ser caracterizado por adultos, adolescentes e crianças.
Funções
-Preparação e leccionação de aulas, controle da assiduidade e progressão dos alunos, correcção de
trabalhos no âmbito da avaliação contínua e exames de fim de sessão das aulas. Actualização das
presenças e dos conteúdos ensinados na plataforma de gestão de aulas em uso na Instituição.
-Participação nos testes de orientação no início das aulas.
-Cooperação entre colegas, participação em projectos pedagógicos pontuais (criação de materias de
avaliação), às reuniões pedagógicas, formações e actividades culturais.
Formação e competências exigidas
-Licenciatura em ensino de língua francesa;
-Bom conhecimento de cultura e civilização francófonas;
-Conhecimento do Quadro Europeu Comum de Referência para o ensino das
línguas;
-Conhecimento das TICs aplicadas ao ensino do FLE;
-Domínio de uso das ferramentas informáticas word e Excel;
-Boas faculdades de comunicação e adaptação ao trabalho em equipe;
-Experiência mínima de 2 anos.

PROCEDIMENTO A SEGUIR PARA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Enviar um CV, uma carta de motivação (em francês, à atenção do Director do CCFM) e os scans dos
diplômas aos seguintes endereços electrónicos: sg@ccfmoz.com e pole.francophone@ccfmoz.com até
o dia 30 de Junho do ano em curso.

