
 
 

 
Concurso 

“FLAD - Professor Visitante na Universidade de Brown 
2023/2024” 

 
A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e o Departamento de Estudos Portugueses e 
Brasileiros da Universidade de Brown (Providence, Rhode Island, EUA) anunciam a abertura de um 
concurso para o lugar de Professor Visitante na Universidade de Brown. O concurso está aberto para 
os dois semestres do ano lectivo de 2023/2024 e destina-se a seleccionar dois professores 
portugueses ou residentes em Portugal, um para cada semestre. 
 
OBJECTIVO PRINCIPAL 
Leccionação em inglês de um curso semestral (unidade curricular) de História ou Ciências Sociais (e.g. 
Sociologia, Antropologia ou Ciências Políticas), abordando Portugal contemporâneo, podendo ser a 
temática alargada a sociedades de expressão portuguesa e/ou ter uma dimensão comparativa 
internacional.  
A decisão final do tema resultará de conversações entre o Departamento de Estudos Portugueses e 
Brasileiros de Brown e o candidato seleccionado. 
Os candidatos selecionados deverão também acompanhar e colaborar com as dinâmicas da FLAD, 
quer naquela Universidade, quer no relacionamento com outras instituições de ensino e outras na 
região da Nova Inglaterra. 
 
PERÍODOS 
Será seleccionado um Professor Visitante para cada um dos seguintes semestres académicos: 

• Semestre de Outono (Setembro-Dezembro) de 2023 

• Semestre da Primavera (Janeiro-Maio) de 2024. 
 
REQUISITOS 

• Ser português ou residente em Portugal; 

• Doutoramento concluído à data da candidatura; 

• Afiliação em instituição de ensino superior em Portugal e/ou membro integrado ou 
colaborador de uma unidade de I&D reconhecida pela FCT – Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia. 

• Ter experiência de ensino em inglês ao nível do ensino superior. 
 
COMO CANDIDATAR-SE 
 
As candidaturas devererão ser submetidas através do seguinte link  
 

Documentação necessária (em inglês): 

• Carta de motivação; 

• CV, com trabalhos publicados na área e experiência de ensino; 

• Cópia do certificado de doutoramento; 

• Duas cartas de recomendação de profissionais do mundo académico (investigação e/ou 

https://flad.secure.force.com/CandidaturaMain?language=pt_PT


ensino); 

• Proposta do plano curricular do curso (syllabus) que o candidato pretende lecionar 

• Indicação do semestre pretendido; 

• Consentimento no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 

Nota: As cartas de recomendação poderão ser submetidas em português ou inglês. Todos os 
outros documentos devem ser submetidos em língua inglesa. 

 
Se o Júri considerar necessário, poderão ser realizadas entrevistas aos candidatos melhor 
qualificados. 
 
O período de candidaturas para os dois semestres decorrerá entre 12 de setembro e 6 de novembro 
de 2022. 
 
Os resultados serão comunicados até ao dia 15 de dezembro de 2022. 
 
No prazo de 90 dias após a conclusão do semestre, deverá ser enviado à FLAD um relatório acerca do 
trabalho desenvolvido e experiência obtida. Este relatório deve fazer referência ao número de 
estudantes que frequentaram a disciplina, dinâmicas curriculares e extra-curriculares desenvolvidas, 
assim como referência às participações em eventos de foro académico em Brown e/ou em outras 
instituições na região. 
 
 
JÚRI 
António Costa Pinto (Universidade de Lisboa) 
Cristiana Bastos (Universidade de Lisboa) 
Elsa Henriques (FLAD – Presidente do Júri) 
Onésimo Teotónio Almeida (Brown University) 
 
FINANCIAMENTO 
A cada candidato escolhido a FLAD irá atribuir uma bolsa no valor de 5.000 EUR/mês.  
Serão atribuídos apoios adicionais no valor de 500Eur para suportar o custo da apólice de seguro e 
1000Eur para subsidiar os custos relacionados com a viagem. 
 
Candidate-se aqui.  

https://flad.secure.force.com/CandidaturaMain?language=pt_PT

