
 

 

 

    

 

 

ANÚNCIO DE VAGAS 

 

O Lycée Gustave Eiffel – École Française Internationale de Maputo, instituição de direito privado, com 

autonomia jurídica, administrativa e finan ceira, pretende recrutar, para Setembro de 2023:  

 

      02 (dois) professores de ensino primário em Francês (código PE 2023): 

       01 vaga susceptível de estar disponível  

       01 vaga disponível 

      Requisitos: 

- Ser professor titular de ensino primário (CAPES) ou formação superior em ensino de Francês ou áreas 

afins  

- Ser proficiente em língua francesa (língua de ensino) 

- Ter experiência de ensino no primário em instituição de educação equiparada  

 

 

      01 (um) professor de Física e Tecnologia (código PHYTEC 2023): 

       vaga susceptível de estar disponível 

      Requisitos: 

- Ser professor titular em ciências físicas ou com formação superior em ensino de áreas afins  

- Ser proficiente em língua francesa (língua de ensino) 

- Ter experiência de ensino de ensino da disciplina em instituição de educação equiparada  

 

 

      01 (um) professor de Matemática (código MATH 2023): 

       vaga susceptível de estar disponível 

      Requisitos: 

- Ser professor titular em  Matemática ou com formação superior em Matemática 

- Ser proficiente em língua francesa (língua de ensino) 

- Ter experiência de ensino de ensino da disciplina em instituição de educação equiparada  

 

     Tarefas: 

- Conceber e implementar situações de ensino que levem em conta a diversidade de nível e origem dos 

alunos 

- Planear e assegurar um modo de funcionamento em grupo que promova a aprendizagem e a 

socialização dos alunos 

- Avaliar o progresso e as realizações dos alunos 

 

Envie CV, carta de manifestação de interesse, cópia de diplomas e de declarações de notas, documento de 

identificação, dois últimos relatórios de inspecção, certificado de proficiência em francês, cartas de referência, 

até 8 de Fevereiro de 2023, para: efm.candidatures@lyceemaputo.org. Favor incluir, no título do email, o código 

da vaga. 

 

Apenas candidatos seleccionados serão convocados para entrevista. 
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