
Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Conselho de Gestão, e nos termos do Estatuto do 
Pessoal Docente do Instituto Politécnico de Macau, se acha aberto concursos públicos para recrutamento de um 
docente a tempo inteiro, para prestar serviço docente na Escola Superior de Línguas e Tradução.

Bilingues Chinês-Português/ Português-Chinês:
1 vaga de Assistente Estagiário (Refª. 1617-ESLT-122)

Os candidatos deverão satisfazer cumulativamente as seguintes condições:
1. Ser titular do grau académico de licenciado em Tradução e Interpretação Chinês-Português/ Português-Chinês.
2. Possuir um bom domínio das Línguas Chinesa e Portuguesa e do idioma Cantonês.

Critérios de seriação:
a) Ser residente permanente; b) O grau académico de que o candidato for titular; c) Actividade pedagógica, cientí�ca anterior; 
d) Actividades pro�ssionais relacionadas com a tradução e interpretação jurídica Chinês-Português/ Português-Chinês; 
e) O conhecimento do Cantonense; f ) Entrevista.

Funções Principais:
Funções gerais e funções especí�cas de�nidas respectivamente no artigo 5.º e na alínea 2 do artigo 8.º do Estatuto do Pessoal 
Docente do Instituto Politécnico de Macau.

Benefícios e regalias:
O candidato admitido tem direito aos benefícios e regalias atribuídos no âmbito do IPM, previstos no Estatuto do Pessoal 
deste Instituto, como por exemplo, “regime de previdência dos trabalhadores do IPM”, “assistência médica, medicamentosa e 
hospitalar”, “férias anuais remuneradas de 22 dias úteis”, “feriados”, “subsídio de renda de casa”, “subsídio de família” e “apoio à 
formação”, etc.

Forma de admissão:
O candidato será admitido e contratado mediante celebração de “contrato individual de trabalho” renovável, pelo período de 
(1-2 anos), nos termos do Estatuto do Pessoal Docente do Instituto Politécnico de Macau, de acordo com o seu currículum e 
experiência académica.

Remuneração: 
Equivalente ao índice salarial da categoria de Assistente Estagiário constante do Mapa I do Anexo II do Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 15 /2011. Assistente Estagiário do índice 350 ao 450 (de MOP396.900,00 – MOP510.300,00 por ano). O índice 
efectivo dependerá das habilitações académicas e experiência pro�ssional possuídas pelo concorrente.

Os indivíduos que tenham interesse no recrutamento acima mencionado podem visitar o website 
“http://www.ipm.edu.mo/vacancy/”, para obter mais informações, e devem preencher a “Ficha de inscrição em concurso para 
docente – a tempo inteiro” (na carta para pedido de emprego, escrita pelo próprio candidato, é preciso indicar claramente, tanto 
no envelope da carta de pedido de emprego, como na carta, o cargo / o n° de referência a que pretende candidatar-se). A �cha e 
a carta devem ser enviadas à “Divisão de Gestão de Pessoal do Instituto Politécnico de Macau”, por correio ou através de E-mail: 
“recruit_sta�@ipm.edu.mo”, e aí ser recebida até 5 de Outubro de 2016, juntamente com: a) formulário de candidatura, 
curriculum vitae, cópia de documento de identi�cação válido (passaporte se não residente em Macau); b) cópia do documento 
comprovativo de habilitações académicas e respectiva classi�cação; c) cópia do documento comprovativo da experiência 
pro�ssional (quando aplicável) e d) trabalhos académicos ou publicações cientí�cas, incluindo o “ISBN” e a capa da respectiva 
publicação (quando aplicável). Não serão admitidas as candidaturas que não forem acompanhados das cópias acima referidas. Os 
documentos e dados apresentados destinar-se-ão apenas ao processo de recrutamento, não sendo devolvidos aos respectivos 
candidatos. Os resultados serão noti�cados aos candidatos até 31 de Dezembro de 2016.

Telefones para obter informações e esclarecimentos:  +853 8599 6125 / 6247
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