
 
 

Monitores de Geologia – 1º semestre 
 
O Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa informa 
que aceita manifestações de interesse para o exercício das funções de Monitor da unidade 
curricular de Recursos Minerais Metálicos (4º ano, 1º semestre), para apoio à docência das 
respetivas aulas práticas (incluindo microscopia de luz refletida). 
 
O Monitor deverá estar disponível até 6 horas por semana e receberá uma retribuição de 
436.49 € mensais (valor ilíquido). O período do contrato será de 15 de setembro de 2017 a 
14 de fevereiro de 2018 (cinco meses). Prevê-se a contratação de um monitor. 
 
Os interessados deverão apresentar os seguintes requisitos: 
 

1. Ser aluno(a) da Universidade de Lisboa; 
2. Frequentar em 2017/18 os mestrados em Geologia ou em Geologia Económica ou em 

Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território ou os Cursos de 
Pós-Graduação em Geociências do Petróleo ou em Geologia Aplicada (com 96 ECTS 
concluídos na área das Ciências da Terra, incluindo a disciplina a que se candidata); 

3. Apresentar média aritmética ponderada pelos respetivos ECTS das classificações 
obtidas igual ou superior a 15 valores e classificação mínima de 16 valores na disciplina 
a que se candidata; 

4. Ter disponibilidade para lecionar em regime diurno e/ou noturno, se aplicável. 
 
Os interessados deverão enviar a sua manifestação de interesse para o endereço de correio 
eletrónico do Departamento de Geologia (dgeologia@ciencias.ulisboa.pt), até 14 de julho 
de 2017, inclusive, acompanhada da 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. 

 
No processo de seleção os candidatos a monitor da u.c. Recursos Minerais Metálicos 
poderão ser entrevistados pelo júri, constituído pelos Professores Maria da Conceição 
Freitas, António Mateus e Luís Miguel Galla Gaspar. 

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/oferta-formativa/curso/pos-graduacao/geociencias-do-petroleo

