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--------------------------------Direcção Geral
EDITAL DE SELECÇÃO PARA GESTOR DE CURSO
Nr. 01/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 COORDENADOR (A) DOS SEGUINTES
CURSOS: Licenciatura em Direito, Licenciatura em Pedagogia e Bacharelato em Gestão Escolar,
Licenciatura em Administração de Empresas e Licenciatura em Gestão Pública, Licenciatura em
Gestão de Recursos Humanos, Licenciatura em Electrónica e Telecomunicações, e Licenciatura em
Engenharia Civil, nos termos do Regime da LGT da República de Angola, e dos Regulamentos em
vigor na Instituição.
1- DOS REQUISITOS PARA A VAGA:
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

Graduação nos cursos mencionados, ou cursos da mesma área de conhecimento;
Especialização, Mestrado e/ou Doutorado na área e/ou áreas afins;
Experiência docente no Ensino Superior: mínimo 03 anos;
Disponibilidade de horário diurno/nocturno;
Apresentação de carta de recomendação, com cópia a ser encaminhada, junto com currículo
e ficha de inscrição, para candidatos que não pertencem aos quadros docentes e técnicos do
IMETRO;
Ter experiência e/ou formação complementar (pós-graduação ou técnica) em gestão é um
diferencial;
Ter nacionalidade angolana ou estrangeiros residentes;
Os docentes da Instituição, com interesse em concorrer à vaga, também deverão atender aos
requisitos exigidos.

2 - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
ü
ü
ü
ü
ü

Curriculum Académico e Profissional;
Plano Estratégico de Trabalho para dois anos;
Ficha de Inscrição;
Cópia do Bilhete de Identidade ou passaporte;
Certificado de habilitações e diploma devidamente reconhecido pelo INAARESS para
candidatos com estudos feito no exterior do País.

3 – DAS INSCRIÇÕES:
3.1 – Período e procedimentos:
As inscrições deverão ser efectuadas, no período de 30 de Agosto a 15 de Setembro de 2015. Os
documentos de candidatura deverão ser enviados em duas cópias: uma via impressa submetida através
de um envelope fechado endereçado à Direcção Geral do IMETRO, entregue na Secretaria-geral, e
uma
via
electrónica
enviada
por
e-mail,
através
do
seguinte
endereço:
reitoria@unimetroangola.co.ao, com a distinção no assunto: VAGA PARA COORDENAÇÃO.
Inscrições após o período estipulado serão automaticamente desconsideradas.
IMETRO em Luanda, 25 de Agosto de 2015
Pela Direcção Geral.
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