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Saarbrücken, 23 Julho 2015 

Prolongação	  do	  periodo	  de	  Candidaturas:	  	  Cátedra	  visitante	  do	  
Europaicum	  2015/16	  

O Periodo de Candidaturas foi alargado até dia 31 de agosto 2015! 

 
Fundada em 1948, a universidade do Saarland em Saarbrücken tem Europa no foco (além de 
tecnologia da informação e nano-tecnologia). Afim de apoiar este foco europeu, a cátedra 
visitante foi criada na universidade que é dedicado durante um ano ao país designado. No 
passado estes países eram Finlândia, Irlanda, Turquia, Hungria, Lituânia, os Países-Baixos e 
atualmente Grécia. Para o ano académico 2015/2016 (01.10.2015-30.09.2016) Portugal será o 
país anfitrião. 
 
A cátedra visitante não é determinada na sua tema. É essencial que os cursos propostos tratem 
de temas portuguêses que são interessante no contexto europeu ou então temas europeus de uma 
perspectiva portuguesa. É igualmente importante que a pessoa nomeada represente o seu país 
empenhadamente e seja capaz de entusiasmar os estudantes para o Portugal. 
Áreas de especialidade possíveis: 
 

§ Ciência política 
§ História 
§ Letras ou ciência cultural 
§ Antropologia cultural 
§ Direito 
§ Ciência económicas 
§ Estudos regionais 
§ Estudos transnacionais 

A língua de ensino preferida é alemão. Inglês ou francês são também possiveis mas tomando 
em conta as competências linguísticas dos estudantes. 
 
A universidade é interessada em uma pessoa dinâmica que apresenta um programa apelativo 
para o ano acadêmico 2015/16. Outras atividades no contexto lusófono (por exemplo eventos 
culturais) devem fazer parte dessa cátedra visitante e prevê-se que essas atividades sejam 
propostas e organizadas pelo professor/ pela professora. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
O salário da cátedra visitante é financiada conforme as regulações alemais (W3: rendimento 
bruto cerca de 5.590€ mensalmente). As horas letivas são oito horas por semana no semestre 
(uma hora acadêmica dura 45 minutos). Normalmente uma hora letiva é composta de duas horas 
acadêmicas de modo que quatro aulas estão planeadas por semana. O período letivo no inverno 
dura de 19.10.2015 até 12.02.2016. O período letivo no verão dura de 18.04.2016 até 
29.07.2016. 
 
A universidade aspira de promover a igualdade dos sexos e convida mulheres explicitamente de 
candidatar-se. 
A candidatura, em inglês ou alemão, para a cátedra visitante deverá conter: 
 

§ Carta de motivação 

§ Currículo 

§ Carta de recomendação 

§ Cópia do grau académico superior (doutoramento ou pós-doutoramento) 

§ Lista de trabalhos publicados 

§ Lista de aulas anteriores 

§ Sugestões de aulas planeadas em Saarbrücken no semestre de inverno 2015/16 com uma 
breve descrição	  	  

A candidatura pode ser entregada por correio ou por E-Mail. A data-limite foi alargado até dia 
31 de agosto 2015 (data do carimbo dos correios ou data de expediçao do E-Mail). 
 
Endereço para candidatura por correio: 
 
Universität des Saarlandes 
Gastprofessur Europaicum/ C5.2 Fach 27 
z.Hd. Frau Dr. Gabriela Vojvoda 
Postfach 15 11 50 
D-66041 Saarbrücken 
 
Endereço para candidatura por E-Mail: g.vojvoda@mx.uni-saarland.de 
 
 
 
Mais informações pode-se receber na nossa homepage: 
 
http://www.uni-saarland.de/page/europaprofessur 
 


