
 

 
 
 
 

 

Monitores DI 1º e 2º semestre 2022/2023 
(Contratação de dois monitores) 

 

 

A Faculdade de Ciências informa que se aceitam manifestações de interesse para o exercício de 

funções de Monitor, na área de Informática, para exercer funções de apoio à docência em aulas 

teórico-práticas a nível de licenciatura das unidades curriculares de Produção de Documentos 

Técnicos, Produção de Relatórios e Informática na Ótica do Utilizador. 

 

O monitor deverá estar disponível para apoio à docência até 6 horas por semana e receberá uma 

retribuição de 441,74 € mensais (quatrocentos e quarenta e um euros e setenta e quatro 

cêntimos). O período do contrato será de 12 de setembro de 2022 a 11 de julho de 2023. Prevê-

se a contratação de dois monitores. 

 

Os interessados deverão apresentar os seguintes requisitos: 

 

1. Ser aluno da Universidade de Lisboa em 2022/2023; 

 

2. Frequentar, em 2022/2023, o terceiro ano de licenciatura ou mestrado em ciclos de 

estudos com uma forte componente de informática ou matemática e ter obtido 

média aritmética, ponderada pelos respetivos ECTS, igual ou superior a 15 valores. 

 

Os interessados deverão enviar para o endereço de correio eletrónico 

egraca@ciencias.ulisboa.pt, até 18 de maio de 2022, inclusive, a documentação seguinte: 

 

Curriculum vitae detalhado; 
 

Cópia dos elementos comprovativos das habilitações; 
 

Programa Latex que contemple modo texto e matemático e que inclua: 
 

• Listas, tabelas e figuras; 
 

• Equações, somatórios, integrais, sistemas de equações e matrizes; 
 

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, se necessário, os candidatos poderão ser entrevistados pelo júri, 

constituído pelas Professoras Maria Fernanda Adão dos Santos Fernandes de Oliveira e Eugénia 

Maria de Matos Martins da Graça Tomaz, e pela Chefe de Divisão da Área de Pessoal Docente e 

Investigador, Anabela da Silva Lourenço Almeida. 
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