
 

 

Monitores de Física 
 
O Departamento de Física da Faculdade de Ciências informa que se aceitam manifestações de 
interesse para o exercício de funções de Monitor, para dar apoio à docência de aulas teórico-
prácticas e de aulas laboratoriais dos primeiros anos das licenciaturas da FCUL, em disciplinas 
da responsabilidade do Departamento de Física. 
Os interessados deverão apresentar os seguintes requisitos: 

1. Ser aluno da Universidade de Lisboa; 

2. Frequentar, em 2019-2020, o último ano do mestrado ou de mestrados integrados em ciclos de 

estudos com uma forte componente em Física e com média aritmética ponderada pelos respetivos 

ECTS das classificações obtidas, igual ou superior a 15 valores. 

Os interessados deverão enviar para o endereço de correio eletrónico de Departamento de Física 
(DF_Administracao@ciencias.ulisboa.pt), até às 24h do dia 26 de junho de 2019, inclusive, a 
documentação seguinte: 

 Curriculum vitae detalhado; 

 Cópia dos elementos comprovativos das habilitações, caso não seja aluno da Faculdade de 

Ciências; 

 Quaisquer outros elementos, no máximo de dois, que considerem relevantes para apreciação do 

seu mérito, em particular, referências ou recomendações de professores. 

 Ordenação das posições a que se refere a tabela seguinte por ordem decrescente de interesse. 

Prevê-se a contratação de cinco monitores, face às necessidades identificadas na tabela seguinte 
(que podem ainda ser objecto de pequenas alterações): 

# DISCIPLINAS SEM HORAS TIPO 

Posição I Mecânica A 1º 1.0 PL 

Posição I Mecânica A 1º 1.0 PL 

Posição I Física Experimental (Informática) 1º 3.0 PL 

Posição II Física Experimental (Informática) 1º 3.0 PL 

Posição II Física para Biólogos 2º 2.0 TP 

Posição III Elementos de Física 2º 1.0 PL 

Posição III Elementos de Física 2º 1.0 PL 

Posição III Elementos de Física 2º 1.0 PL 

Posição III Física A (Informática) 2º 1.5 TP 

Posição IV Física para Biólogos 2º 2.0 TP 

Posição IV Física para Biólogos 2º 2.0 TP 

Posição IV Introdução à Engenharia 
Biomédica 

2º 1.5 TP 

Posição V Física Experimental I 2º 3.0 PL 

Posição V Física Experimental I 2º 3.0 PL 

 

As posições I, III, IV e V (semestrais) serão formalizadas através de contractos de 5 meses, com 
início em 15/9/2019 (Posição I) ou em 15/2/2020 (posições III, IV e V). 



 

 

A posição II, que inclui disciplinas dos dois semestres, será formalizada através de um contracto 
de 10 meses, com início em 15/9/2020. 
O monitor deverá estar disponível para apoio à docência até 6 horas por semana e receberá uma 
retribuição de 436.49 € mensais (valor ilíquido). 
No processo de seleção os candidatos poderão ser entrevistados pelo júri, constituído pelos 
Professores José Manuel Rebordão, Ana Nunes e Alexandre Andrade. 
 


