
País Universidade Perfil solicitado Atividades de responsabilidade do leitor Contrapartida da universidade Bolsa (MRE)

Alemanha Friedrich-Schiller-Universität Jena 

- Formação acadêmica mínima: 

a) graduação em letras; 

b) mestrado ou doutorado em língua portuguesa ou linguística aplicada. 

'- Experiência profissional mínima:

a) experiência np ensino de língua portuguesa, na variante brasileira, para estrangeiros;

b) conhecimento de cultura e literatura brasileira e de estudos interculturais.

'- Preferência para candidatos que comprovem experiência com aplicação do Celpe-Bras e preparação de 
estudantes para o exame;

'- Fluência em alemão, preferencialmente nível B1/B2

'- Desejável fluência e inglês ou espanhol.

- Ministrar aulas de português como língua estrangeira nos níveis básico, intermediário e avançado;

'- Contribuir com o ensino de cursos de Cultura e Literatura brasileiras;

'- Coordenar o Exame Celpe-Bras na universidade;

'- Auxiliar os estudantes interessados em diferentes aspectos acadêmicos do Brasil;

'- Apoiar a cooperação cultural e acadêmica com as instituições brasileiras.  

- Remuneração de 400-500 euros, dos quais poderão ser deduzidas despesas com seguro médico  encargos 
fiscais;

'- Uso de facilidades da universidade necessárias ao desempenho do trabalho do leitor, compartiçhadas 
com outros professores do departamento; 

'- Apoio à aquisição de proficiência em alemão (curso de alemão B1/B2);

'- Apoio ao desenvolvimento das atividades acadêmicas internacionais do leitorado; 

'- Vinculações com as instituições regionais da universidade de Jena

USD 2000,00

Argentina ENS Lenguas Vivas "Sofia B. Spangenberg"

- Título de licenciado e mestrado em letras com um perfil docente relevante;  

'- Preferentemente com alguma especialização e/ou experiência em ensino de PLE (ensino de português para 
estrangeiros);

'- Especialização ou formação em áreas de arte ou literatura; 

'- Conhecimentos de língua espanhola (vide especificações deste edital).

- Colaboração com as cátedras das disciplinas de ensino de língua e cultura portuguesa;

'- Colaboração com as cátedras de formação de professores para ensino de PLE; 

'- Desenvolvimento e organização de material para ensino de português;

'- Cursos e oficinas de português e cultura brasileira, gerais ou específicos (com fins acadêmicos, profissionalizantes, conversação, entre outros);

'- Participação em atividades de formação e divulgação institucionais;

'- Publicação de artigos na revista digital LuSofia;

'- Aplicação de provas de nivelamento antes do início dos cursos, caso necessário;
'- Assessoramento de estudantes, docentes e investigadores para a apresentação de projetos de mobilidade e cooperação acadêmica com universidades brasileiras.

- Espaço de trabalho.  - USD 2.500,00

Argentina UNTREF - Universidad Nacional de Tres de Febrero.   

- Jovem pesquisador;

'- Título de mestrado e preferencialmente doutorado;

'- Conhecimentos de língua espanhola (vide especificações deste edital)

'- Experiência na área de linguística aplicada; 

'- Experiência no ensino de português para estrangeiros.  

- Cursos e oficinas de português e cultura brasileira, gerais ou específicos (com fins acadêmicos, profissionalizantes, 
conversação, entre outros), no âmbito da UNTREF LÍNGUA, de acordo com a demanda; 

'- Aplicação de provas de nivelamento antes do início dos cursos, caso necessário;

'- Atividades de promoção cultural; 

'- Assessoramento de estudantes, docentese investigadores para a apresentação de projetos de mobilidade e cooperação acadêmica com universidades brasileiras;

'- Prticipação em atividades de investigação em curso no marco do projeto PLIES - Política Linguística e Internacionalização da Educação Superior (segundo o perfil);

'- Aplicação de exames de proficiência em português. 

- Espaço de trabalho na sede do Programa de Estudos Latino-americanos Contemporâneos e Comparados (PELCC) e 
sede da UNTREF LINGUA;

'- Descontos nas atividades de pós-graduação;

'- Descontos em outros cursos da UNTREF-Lingua. 

- USD 2.500,00



País Universidade Perfil solicitado Atividades de responsabilidade do leitor Contrapartida da universidade Bolsa (MRE)

Argentina Universidad Nacional de Córdoba 

- Formação mínima de Doutorado na área de Letras/Língua portuguesa e ensino de português como língua 
estrangeira;

- Nível avançado de fluência em espanhol;

- Experiência no ensino de literatura brasileira, cultura e Língua Portuguesa;

- Experiência na elaboração de material didático para o ensino de Língua portuguesa.

- Ministrar cursos de capacitação de língua e literatura brasileira para professores;

- Desenvolver exames e material de ensino de português;

- Orientar estudantes de graduação e pós-graduação;

- Acompanhar a aplicação de Exame CELPE-Bras;

- Desenvolver redes de intercâmbio e convênios entre a Faculdade de Línguas e Universidades brasileiras;

- Desenvolver atividades de divulgação cultural do Brasil e

- Divulgar e promover a carreira de graduação de LínguaPortuguesa da Faculdade no ensino médio em escolas locais.

- Espaço de trabalho USD 2.700,00 

Bélgica Universiteit Gent

 '- Doutor em Língua, Lingüística ou Literatura Brasileira, com especialização em Lingüística e na variante brasileira. 

'- Experiência com o ensino de Português Língua Estrangeira, e especificamente para alunos de programas de Línguas 
e Literaturas.

 '- Recomenda-se a experiência de trabalhar com alunos que também tenham conhecimentos de espanhol. 

'- Conhecimento avançado de inglês (vide especificações deste edital). 

'- Amplo conhecimento da cultura e da sociedade brasileira.  

'- Capacidade de trabalhar em equipe.
'- Capacidade de organizar cursos de proficiência em língua portuguesa, lingüística e cultura portuguesa. 
 
'- Experiência em pesquisa acadêmica.

 '- Experiência com a supervisão de pesquisas realizadas por alunos não graduados em temas de Língua Portuguesa.

- Preparar e ministrar curso de língua no nível B2 de proficiência da língua portuguesa e com especial ênfase na variedade brasileira;

'- Preparar e ministrar aulas sobre as particularidades lingüísticas da variante brasileira;

'- Preparar e ministrar aulas sobre aspectos culturais da história e da sociedade brasileira;

'- Participação em atividades extracurriculares que valorizem o conhecimento e a visibilidade do português (cultura);

'- Participação na orientação de pesquisas realizadas por alunos de graduação, pósgraduação e eventualmente doutorados.

- Ajuda de custo/instação do CESAM para visitantes da América Latina, no valor máximo de 1000 euros (parcela 
única) €(https://www.ugent.be/cesam/en/funding/scholarships-ugent.htm) 

'- Seguro cobrindo todos os custos relacionados ao possível local de trabalho acidentes, responsabilidade civil 
durante a atividade universitária; seguro opcional de hospitalização e seguro de viagem;

'- Acesso a todas as instalações de pesquisa e ensino, incluindo um escritório com todo o material necessário, um 
laptop, acesso à Internet, biblioteca, etc.;

'- Acesso aos serviços oferecidos pela instituição (incluindo um e-mail pessoal, instalações esportivas, 
estacionamento, restaurante universitário; eventos da rede e da comunidade, etc;

'- Compensação pelos custos de transporte para o transporte regular entre a acomodação e o campus;

'- Possibilidade de alugar estúdio na residência da universidade; o primeiro mês será oferecido pelo departamento;

'- Orientação após a chegada (incl. Registro para um cartão de identificação belga).

- USD 2000,00

Canadá 

(Vancouver)
Simon Fraser University

Graduação e mestrado em letras e literatura, com perfil acadêmico consolidado. 

Especialização em ensino de português para estrangeiros e, preferencialmente, especialização em literatura brasileira

- Preparar e ministrar cursos de língua portuguesa, enfatizando a vertente brasileira  do idioma. 

- Ministrar aulas sobre  a cultura,  a sociedade e a história do Brasil. 

- Elaboração de atividades extracurriculares que  possam  valorizar o ensino do português

- Participação na orientação de pesquisas realizadas por alunos de graduação, pós-graduação e doutorado.

Alojamento e seguro médico USD 2500,00



País Universidade Perfil solicitado Atividades de responsabilidade do leitor Contrapartida da universidade Bolsa (MRE)

Canadá 

(Montreal)
Université  du  Québec  à  Montréal

- Experiência de pelo menos quatro atividades de ensino de 45 horas na docência de português como 
segunda língua na Universidade de Quebec em Montreal nos últimos quatro anos. 

'-Experiência de pelo menos um ano no uso de tecnologia da informação para didática, se esse uso 
estiver estipulado no plano de aula.

'-Excelente domínio da língua portuguesa.

'- Mestrado em ensino de segunda língua, ou linguística, ou áreas afins  (vide especificações deste 
edital). 

- Participação na criação de uma concentração universitária em língua e cultura portuguesas; 

'- Participação em projetos de promoção da língua e cultura do Brasil para estudantes universitários;

'- Ministrar cursos de português como segunda língua do nível básico ao mais avançado.

'- O ensino de cursos relativos à cultura brasileira, particularmente sobre os aspectos que tornam o Brasil uma "sociedade distinta" dentro da família 
latino-americana.

Remuneração de cerca de 10 mil dólares canadenses (divididos em pagamentos quinzenais, durante os 
quatro primeiros meses do leitorado).

USD 2500,00

Cabo Verde Universidade de Cabo Verde 

- Doutorado em Literatura, com especialização em literatura brasileira, portuguesa ou literaturas 
africanas de língua portuguesa;  

'- Experiência em estudos de cultura brasileira;  

'- Experiência em ensino de português como língua estrangeira. 

- Desenvolver atividades letivas no curso de graduação em línguas, literaturas e culturas e no de pós-graduação em ensino de português como língua 
segunda ou língua estrangeira; 

'- Desenvolver trabalhos de pesquisa em parceria com docentes da universidade  de Cabo Verde, nas áreas indicadas de acordo com linhas de 
investigação a definir ou já em curso; 

'- Ministrar aulas de português a estudantes da universidade (outros cursos de graduação e eventualmente de pós-graduação); 

'- Promover atividades culturais e cursos de extensão de língua portuguesa e de literatura e cultura brasileiras. 

- Seguro-saúde saúde;  

'- Gabinete de trabalho com computador, telefone e acesso à internet. 

USD 3.000 (A ser paga 
em moeda local)

China University of Foreign Studies (Guangdong) 

- Graduação em letras; 

'- Mestrado em língua portuguesa (doutorado desejável);  

'- Experiência como professor de português como língua estrangeira (mínimo de dois anos de 
experiência universitária); 

'- Capacidade de organizar e ministrar cursos de língua portuguesa, literatura e cultura brasileira;  

'- Produção científica apropriada ao cargo a ser ocupado; 

'- Preferência por candidatos que atestem  a. Experiência com o CELPE-Bras; b. Conhecimento de 
literatura brasileira, cultura brasileira, estudos interculturais, estudos literários, tradução e 
interpretação;  c. capacidade de desenvolver trabalho em equipe; d. fluência comprovada em inglês 
(vide especificações deste edital).

- Ofertar cursos de português como língua estrangeira;  

'- Preparar aulas e elaborar material didático;  

'- Apoiar projetos pedagógico de formação de professores em português como língua estrangeira;  

'- Orientar TCCs;  

'- Apoiar trabalho de comunicação com as instituições parceiras da CPLP;  

'- Participar de atividades estudantis; e 

'- Traduzir português-chinês (como professor auxiliar na sala de aula). 

- Ajuda de custo de USD 1.300 mensais; 

'- Alojamento dentro do campus (apartamento individual, mobiliado, ar condicionado, acesso a internet);  

'- Acesso ilimitado aos serviços oferecidos pela instituição; 

'- Seguro-saúde saúde (até 80% do custo de consultas e tratamentos médicos realizados em hospitais 
públicos da cidade de trabalho;  

'- Uso dos recursos da universidade necessários ao desempenho das funções do leitor; 

'- Escritório compartilhado com os demais docentes. 

USD 2.500 (A ser paga 
em moeda local) 

França
Université Sorbonne- Nouvelle - Professor universitário brasileiro com

mestrado em língua ou literatura brasileira

- Ensinar língua portuguesa falada no Brasil;

'- Aplicar as provas do exame de proficiência de língua CELPE-Brasil;

'- Participar das atividades da Universidade.

- Ajuda de custo, a depender da qualificação do leitor;

'- Acesso ilimitado às instituições e serviços oferecidos pela universidade;

'- Uso dos recursos da universidade para fins pedagógicos; e

'- Integração a uma equipe de pesquisa, com possibilidade de desenvolver e realizar eventos científicos e 
culturais.

- USD 2000,00 (a ser 
paga em moeda local)



País Universidade Perfil solicitado Atividades de responsabilidade do leitor Contrapartida da universidade Bolsa (MRE)

Guiné Bissau Universidade Amílcar Cabral (UAC)

-Grau mínimo de Mestrado em Letrasou Linguística, experiência como professor de português (variante brasileira) 
como língua intercultural

'-Capacidade de organizar e ministrar cursos de língua portuguesa e literatura brasileira 

'-Preferência para candidatos que comprovem experiência com aplicação do CELPE-BRAS e preparação de 
estudantes para o exame

-Oferta de curso de português como língua intercultural, apoio em projeto pedagógico de formação de professores em português como língua interculturale orientação de 
TCCs sobre língua portuguesa e literatura brasileira 

'-Língua portuguesa (básico a avançado), literatura brasileira; tradução português

-Dormitório mobiliado a ser alugado pela instituição anfitriã USD 3000

Irlanda  University College Cork (UCC) 

 '- Fluência no ensino em língua inglesa (nível mínimo B2) ;

'- Experiência na área de gestão cultural.;

'- Experiência no ensino da história e cultura brasileiras;
 
'- Mestrado numa área relevante ao trabalho a desenvolver.  

-O ensino de língua portuguesa e cultura brasileira. 

'-O estabelecimento de parcerias com a comunidade brasileira sediada em Cork e na Irlanda. 

'-A gestão de atividades culturais em parceria com a Embaixada do Brasil na Irlanda.
 
'-A coordenação de exames oficiais de língua ligados ao Exame Celpe-Bras. 

- Espaço de escritório;

'-Apoio à aprendizágem e aperfeiçõamento de competências na língua inglesa e irlandesa;
 
'-Apoio à aquisição de novas competências ligadas à gestão cultural através do programa de research and 
training da UCC.;

'-Total acesso aos recursos da universidade, incluindo biblioteca, centro multimédia, instalações 
desportivas, etc.;

'- Integração nas atividades académicas e de investigação da School of Languages, Literatures and Cultures;
 
'- Possibilidade de inscrição no programa de doutoramento em língua e literatura da UCC. 

USD 2000,00

Itália Università di Bologna 

- Graduação em letras;  

'- Mestrado ou doutorado em língua portuguesa/PLE;  

'- Experiência como professor de português falado no Brasil; 

'- Capacidade de comunicação em língua italiana (vide especificações deste edital);

'- Preferência a candidatos que comprovem: 

a. experiência no trabalho  com o CELPEBRAS; 

 b. conhecimentos de literatura e cultura brasileiras, estudos interculturais, estudos literários, tradução 
e interpretação;  

c. produção cientifica adequada ao cargo a ser ocupado; 

 d. capacidade de desenvolver trabalho em equipe;  

e. capacidade de supervisionar estudos de pós-graduação. 

- Promover o português brasileiro, desde o nível básico até o avançado, mediante aulas presenciais (foco na prática) ministradas nos cursos de 
graduação e pós-graduação; 

'- Promover a cultura brasileira, mediante planejamento e realização de atividades integrativas e complementares às demais atividades acadêmicas 
como congressos, simpósios e palestras; 

'- Apoiar atividades de promoção das relações com universidades e instituições de pesquisa brasileiras, em cooperação com o Dipartimento di 
Relazioni Internazionali della Università di Bologna;  

'- Colaborar em projetos de pesquisa e atividades científicas realizados no Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne della Università di 
Bologna. 

- Ajuda de custo de 12.000 euros ao ano; 

'- Pagamento de previdência social;  

'- Uso livre das instalações e recursos do Dipartamento di Lingue necessários ao desempenho do trabalho 
do leitor (gabinete do professor compartilhado com outros docentes, computador com internet, biblioteca, 
etc). 

USD 2.000 (A ser paga 
em moeda local) 

Líbano Universidade Libanesa

- Mestrado completo, preferencialmente com doutorado;
 
'- Experiência no ensino de português para estrangeiros; 

'- Capacidade de comunicar-se em inglês (vide especificações deste edital)

- Ensinar português nos níveis básico, intermediário e avançado; 

 '-Estruturar programa de mestrado em língua portuguesa;  

'- Orientar dissertações de mestrado;  

'- Organizar eventos acadêmicos relacionados ao idioma;  

'- Envolver-se em pesquisa acadêmica.

I - acomodação em apartamento mobiliado, dentro do campus;  

II - acesso às instalações de ensino e pesquisa e à biblioteca universitária;  

III - apoio na tramitação do visto aplicável.

-USD 3000,00



País Universidade Perfil solicitado Atividades de responsabilidade do leitor Contrapartida da universidade Bolsa (MRE)

Moçambique Universidade Eduardo Mondlane
- Doutorado em Letras; com ênfase em cultura brasileira, estudos comparados de língua portuguesa e 
semiótica das artes e da cultura brasileira. 

- Lecionar literatura, artes e cultura brasileiras nos cursos de graduação e pós-graduação da Instituição;  

 - Produzir material de apoio e fomento de interesse pela literatura e cultura brasileiras; 

- Organizar e instituir curso regular de literatura e cultura brasileiras

- Uso livre das instalações para atividades docentes; 

'- Estacionamento; 

'- Biblioteca; 

'- Computador com internet;  

'- Internet sem fio no campus'.

USD 3.000 (A ser paga 
em moeda local)

Paraguai Universidad Nacional de Assunción

Graduação em letras, preferencialmente em língua portuguesa ou português língua estrangeira; 

Mestrado ou doutorado em literatura brasileira e/ou língua portuguesa/PLE;  

Experiência como professor de português língua estrangeira; 

Experiência de ensino superior; 

Capacidade de comunicação em língua espanhola (vide especificações deste edital);

'- Preferência a candidatos que comprovem:  a. produção cientifica pertinente; b. dinamismo e 
capacidade de trabalho em equipe; c. capacidade de orientar trabalhos de graduação e de pós-
graduação; d. capacidade de planejamento e execução de atividades culturais e de extensão. 

- Atividades de ensino 

• Participar, em colaboração com a coordenação da Licenciatura em Língua Portuguesa, de atividades voltadas para a formação dos professores do ISL. 

• Atuar como professor da Licenciatura, ministrando duas matérias letivas do plano curricular em concordância com a formação do leitor selecionado. 

• Ensino da língua portuguesa, na variante brasileira, em cursos livres, voltados para a comunidade universitária e público externo.
 
'- Atividades de pesquisa 

• Participar do grupo de pesquisa do ISL na área dos estudos da linguagem e suas tecnologias, nas linhas de ensino e aprendizagem de português língua 
estrangeira, multimodalidade no ensino de línguas e estudos filológicos. 

• Apoiar a divulgação de pesquisas do ISL e a edição da Revista Oficial do Instituto. 

• Orientar projetos de pesquisa e trabalhos de conclusão de curso dos alunos do ISL
 
'- Atividades culturais e de extensão: 

• Apoiar a Semana da Língua Portuguesa e o Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada, ambos organizados pelo ISL 

• Apoiar as atividades de extensão universitária dos alunos da Licenciatura em língua portuguesa 

Seguro-saúde USD 2.000 (A ser paga 
em moeda local) 

Rússia
Instituto Estatal de Moscou de Relações Internacionais 

(MGIMO)
- Licenciatura em letras, com eventuais especializações em humanidades e grau mínimo de Mestre.

- Ministrar aulas de português, história e literatura brasileira, aos estudantes matriculados nos cursos acadêmicos de língua portuguesa.

- Remuneração de 80.000   90.000 rublos (equivalentes a USD 1.250   1.400) por horas acadêmicas em sala 
de aula e 65.000 a 75.000 rublos (equivalentes a USD 1.015 a 1.170) por horas não-acadêmicas, por mês.

'- Obtenção do alojamento para o leitor no bairro universitário ou em apartamento com as comodidades 
habitacionais comuns a um bairro de Moscou, com custo de
8.000 a 10.000 rublos (equivalentes a USD 125 a 156) por mês.

'- Acesso aos serviços médicos da universidade, com custo de 10.000 rublos (equivalentes a USD 156) por 
todo o período de estadia do professor leitor na Rússia.

'- Aulas de língua russa, com carga horária de 2 a 4 horas de aula por semana.

USD 2500,00



País Universidade Perfil solicitado Atividades de responsabilidade do leitor Contrapartida da universidade Bolsa (MRE)

São Tomé e Príncipe Universidade de São Tomé e Príncipe 

- Graduação e mestrado em Letras, licenciatura em língua portuguesa;  

'- Experiência como professor de português como língua estrangeira;  

'- Capacidade de organizar e ministrar cursos de língua portuguesa e literatura brasileira

 '- Preferência por candidatos  que comprovem: a. Experiência com o CELPEBras; b. Conhecimentos de 
literatura brasileira, cultura brasileira, estudos interculturais, estudos literários, tradução e 
interpretação; c. Produção científica apropriada ao cargo a ser ocupado; d. Capacidade de desenvolver 
trabalho em equipe; e. Capacidade de supervisionar estudos de pós-graduação. 

- Ofertar cursos de português como língua estrangeira;

'- Apoiar projetos pedagógicos de formação de professores em português como língua estrangeira; 

'- Orientar TCCs e mestrados sobre língua portuguesa e literatura brasileira. 

- Ajuda de custo de USD 200 mensais; 

'- Acesso ilimitado aos serviços oferecidos pela instituição; e 

'- Uso dos recursos da universidade necessárias ao desempenho do trabalho do leitor, compartilhado com 
os demais docentes. 

USD 3.000 (A ser paga 
em moeda local) 

Timor Leste Universidade Nacional Timor Leste 

- Licenciatura em ensino da língua portuguesa ou letras; 

'- Preferência por mestrado em educação, letras, literatura ou cultura de expressão portuguesa;  

'- Mestrado em letras ou literatura ou cultura de expressão portuguesa ou educação; 

'- Experiência no ensino de português para estrangeiros 

'- Experiência de ensino superior; 

'- Capacidade de organizar e dar aulas de língua e literatura portuguesas; 

'- Capacidade de trabalho em equipe, competência interpessoal e capacidade de comunicação, 
capacidade de gerência em relações interculturais; 

'- Conhecimento de tétum 

'- Experiência com o CELPE-BRAS;

'- Capacidade de supervisão de cursos de pós-graduação. 

- Capacitar professores, lecionando unidades curriculares nos programas de Licenciatura em Ensino da Língua Portuguesa; 

'- Formar professores de ensino básico; 

'- Formar professores de ensino préescolar; 

'- Lecionar língua portuguesa em cursos livres; 

'- Orientar monografias de licenciatura, bem como estágios e dissertações de mestrado; 

'- Desenvolver, em parceria com docentes nacionais, investigação científica na área do ensino de português em Timor-Leste; 

'- Elaborar materiais didáticos para o ensino do português e provas de aferição de nível de proficiência linguística; 

'- Dinamizar / participar em atividades de promoção e divulgação da língua portuguesa; 

'- Colaborar na dinamização de cursos de formação para docentes da UNTL, nos domínios da pedagogia e das metodologias de investigação científica. 

- Espaço de trabalho para o leitor; 

'- Ajuda de custo. 

USD 4.500 (A ser paga 
em moeda local) 

Uruguai Universidad de la República 
- Licenciado ou especialização no ensino de português como língua estrangeira; 

'-  Título de mestre ou doutor 

- Realizar tarefas de ensino da língua portuguesa e cultura brasileira (2 cursos por semestre);  

'- Elaborar cursos para atualização e formação permanente de professores (1 ou 2 módulos por ano); 

'- Participar na organização de atividades de extensão cultural

- Espaço de trabalho para o leitor;  

'- Divulgação dos cursos do leitor;  

'- Acesso a computador. 

USD 2.000 (A ser paga 
em moeda local)


