Edital/Anúncio
Bolsa de Monitores Externos do Serviço de Educação
dos Museus da Universidade de Lisboa – 1.ª fase
Encontra-se aberta a primeira fase do procedimento de seleção para a constituição de uma bolsa
de monitores externos, para trabalho pontual de apoio à equipa permanente do Serviço de
Educação e Animação Cultural (SEAC) dos Museus da Universidade de Lisboa, para o
exercício de atividades destinadas a diversos públicos, como visitas de grupos escolares às
diferentes exposições ou para atividades de animação cultural (ex. festas de aniversário ou férias
no Museu, etc).
Período do concurso: O concurso decorre no período de 15 a 19 de janeiro de 2018.
Áreas cientificas do procedimento:
– Matemática
– Zoologia
– Botânica
– Geologia
– Química
– Astronomia
– Física
Os candidatos devem apresentar formação de base ou complementar nas áreas científicas
referidas, sob pena de exclusão.
Esta primeira fase destina-se a selecionar até vinte e cinco candidatos que já tenham
frequentado o curso de formação MUHNAC.
Os critérios específicos para a seleção são os seguintes:
Experiência no trabalho em educação de ciência e/ou educação pela arte;
Experiência em Animação Cultural;
Métodos de seleção: Avaliação curricular (CV) e aproveitamento no curso de formação
MUHNAC (F)
Classificação Final (CF) CF= (CV*0,40)+(F*0,60)
O curso de formação promovido pelo MUHNAC, que inclui vagas destinadas a monitores
selecionados com base no CV, pretende a promoção de novas metodologias e abordagens
práticas que estabeleçam uma ponte entre a educação formal e a educação não formal realizada
em museus científicos, estimulando uma aprendizagem ativa no ensino das ciências com base
nas exposições e coleções do MUHNAC.

Propõe-se como júri de seleção:
- Presidente: Prof. Sousa Dias; Diretor do Museu Nacional de História Natural e da Ciência
- 1.º Vogal efetivo: Vitor Lucas, Coordenador do Departamento de Apoio ao Museu e IICT
- 2.º Vogal efetivo: Raquel Barata, Técnica Superior do Serviço de Educação e Animação
Cultural do MUHNAC
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Será publicitada uma lista dos candidatos
aprovados ordenada por ordem alfabética, que será publicitada no site da ULisboa
www.ulisboa.pt, sendo o(s) candidatos(as) aprovados(as) notificados através de email.
As candidaturas devem ser formalizadas obrigatoriamente, em requerimento dirigido ao Diretor
dos Museus da Universidade de Lisboa/Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Rua
da Escola Politécnica, 56/58, 1250-102 Lisboa, remetidas por correio ou entregues
pessoalmente e acompanhadas da seguinte documentação:
- Curriculum Vitae
- Certificado de habilitações ou outros de formação complementar relevante.

A aprovação dos candidatos não implica a constituição de qualquer vínculo à Universidade de
Lisboa nem prefigura uma obrigação desta na atribuição de serviço.

