Ilustre Colega,
Saudações académicas.
Apresentação
Com grande satisfação apresento-lhes o Programa de Pós-graduação do Instituto
Superior Politécnico Metropolitano de Angola (IMETRO), que chamou para si o
privilégio de oferecer a partir de Fevereiro de 2016 os seus primeiros cursos em nível
de pós-graduação, nas vertentes de especialização profissional e do mestrado.
Por muito tempo a estratégia do IMETRO foi o foco na qualificação dos cursos de
graduação. Agora, face aos desafios nacionais da qualificação académica e científica
contínua dos quadros do País, bem como a estratégia interna da elevação do nível de
qualificação dos seus profissionais docentes e não docentes, dará início a sua atuação
neste nível de formação e fazer jus à sua condição de instituição de ensino superior
aspirante da excelência.
O Programa oferece nesta fase de arranque os seguintes cursos de pós-graduação lato
senso, estratégicos para o País e para o mercado do trabalho: Docência do Ensino
Superior, Gestão Escolar, Pedagogia e Gestão Educacional, Gestão Empresarial,
Auditoria, Finanças Corporativas, e Contabilidade e Finanças – todos com saída para
Mestrados.
Para a realização desta missão de grande responsabilidade académica e científica,
oferecemos aos caros colegas a oportunidade de integrar o quadro de académicos e
cientistas que vão assegurar a actividade docente dos cursos. Para o efeito, queira por
favor tomar conhecimento das disciplinas e requisitos de admissão abaixo informados,
importando acrescentar que, pelo fato de todas as disciplinas dadas serem de
convalidação para o nível de Mestrado, as candidaturas sujeitam-se a aprovação dos
parceiros internacionais certificadores do nosso Programa, na modalidade de dupla
certificação, factor que garantirá aos selecionados o estatuto de professores
convidados dessas instituições.
Queira por favor considerar confirmar e submeter seu interesse/candidatura até o dia
30 de Novembro de 2015.
I. Objecto
Estão abertas candidaturas para DOCENTES/INVESTIGADORES que queiram lecionar
em cursos de Pós-graduação (lato e estrito senso = especialização e mestrados) nesta
instituição, a partir de Janeiro de 2016, para as seguintes disciplinas.
II. Para os cursos de Contabilidade e Finanças, Auditoria e Finanças Corporativas:
Disciplinas
Auditoria Interna

Professor/Candidato

Métodos Quantitativos Aplicados
Contabilidade Gerencial
Metodologia da Investigação Científica
Auditoria na Administração Pública
Relatório Financeiro Empresarial
Gestão Financeira
Métodos de Investigação e Comunicação
Seminários Temáticos
Gestão Estratégica e Marketing
Gestão de Recursos Humanos
Gestão da Qualidade
Instrumentos de Gestão e Financeiros
Fiscalidade em Angola
Contabilidade e Controlo de Gestão

II. Para os cursos de Gestão Empresarial, Docência do Ensino Superior, Pedagogia e
Gestão Educacional:
Disciplinas

Professor/Candidato

Tecnologia de Informação
Comunicação e Relacionamento Interpessoal
Metodologia da Investigação Científica
Didática: teoria e prática
Políticas Educacionais em Angola
Liderança e Motivação
Relatório e Trabalho de Projectos
Responsabilidade Social e Económica Corporativa
Gestão por Competência e do Conhecimento
Globalização e Concorrência
Gestão de Marketing
Desenvolvimento Social e Pessoal
Gestão Organizacional
Teoria da Administração e Gestão Escolar
Administração Escolar Comparada
Métodos e Técnicas de Gestão Escolar
Aprendizagem e Investigação: novas metodologias
Tendências Pedagógicas Contemporâneas
Comunicação Educativa
Pesquisa de Mercado e Comportamental do Consumidor

III. Condições para a contratação:
1. 1. Titulação de Doutor (ou Pós-Doc) com muita experiência em ensino e
pesquisa;
2. 2. Titulação mínima de Mestre, com no mínimo 5 anos de docência de Ensino
Superior com esta titulação, e notória experiência académica através de
pesquisa científica, conferências e/ou publicações científicas, comprovada no
CV;
3. 3. Se expatriado, possuir residência fixa em Angola;

4. 4. Ter disponibilidade para leccionar disciplinas de forma intensiva (5 horas
diárias, uma semana por mês; e/ou nos períodos de férias/pausa académicas);
5. 5. Experiência para trabalhar com dinâmicas de grupo, estudo de casos e
simulação experimental.
6.
7. IV. Documentos de candidatura
8.
9. 1. CV Académico e Profissional, detalhado e com padrão internacional.
10. 2. Documentos pessoais (cópias de BI/Passaporte, No. de Contribuinte)
11. 3. Comprovantes de todos os títulos académicos e publicações curriculados.
12. 4. Ficha de admissão a ser preenchida no ato da contratação.
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