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--------------------------------Direcção Geral
EDITAL DE SELECÇÃO PARA COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Nr. 02/DG/IMETRO/2015
O Director Geral do IMETRO, instituição de Ensino Superior promovida pela OI, devidamente
reconhecida pelo MESCT conforme o Decreto Executivo nº.
110/11 de 5 de Agosto de 2011, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, TORNA
PÚBLICO que estão abertas as inscrições para processo de
selecção, destinado à contratação de COORDENADORES ACADÉMICOS para os seguintes
Departamentos de Ensino: Departamento de Ciências Humanas, Educação e Artes Integradas (DCH)
e Departamento de Ciências Tecnológicas e Engenharia (DTEC), nos termos do presente Edital.
1. DOS REQUISITOS PARA A VAGA:
 Disponibilidade equivalente a um regime laboral de 40 horas semanais, diurno e nocturno;
 Ter considerável experiência prática e formação complementar comprovada (pós-graduação
ou técnica) em processos de gestão é um diferencial;
 Experiência docente no Ensino Superior, mínimo de 04 anos;
 Apresentação de carta de recomendação profissional, para candidatos que não pertencem aos
quadros docentes e técnicos do IMETRO;
 Os docentes e académicos da Instituição, com interesse em concorrer à vaga, também
deverão atender aos requisitos exigidos.
2. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

 Curriculum Académico e Profissional;
 Carta de apresentação;
 Plano Estratégico de Trabalho para quatro anos;
 Diploma e certificado de habilitações.
2.1- Requisitos do Currículo Vitae:
 O CV deve ser tecnicamente bem elaborado, com realce detalhado dos aspectos que se vinculam
ao objectivo da selecção;
 Do CV só devem constar itens de formação comprovados na documentação de títulos (certificados
e e/ou diplomas) anexada;
2.2- Requisitos do Plano Estratégico:
O Plano de Trabalho, com duração mínima indicativa de três anos, deve, entre outros, definir a
estratégia de gestão do Departamento; os objectivos e as metas a alcançar, de forma faseada
3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1 – Período e procedimentos:
As inscrições deverão ser efectuadas, no período de 20 de Agosto a 30 de Setembro de 2015. Os
documentos de candidatura deverão ser enviados em duas cópias: via impressa submetida num
envelope fechado endereçado à Direcção Geral do IMETRO, entregue na Secretaria-geral, e via
electrónica enviada por e- mail no seguinte endereço: reitoria@unimetroangola.co.ao, com a distinção
no assunto: COORDENAÇÃO DE DEPARTAMENTO. Inscrições após o período estipulado serão
automaticamente desconsideradas.
IMETRO em Luanda, 18 de Agosto de 2015.
Pela Direcção Geral.
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