Convite para manifestação de interesse em participar no curso de examinadores de
proficiência em língua inglesa
Com o intuito de constituir a sua bolsa de examinadores de proficiência em língua inglesa, a AAC
realizará de 5 a 28 de Fevereiro de 2018 o Curso de Examinadores de Proficiência Linguística.
Neste sentido, convida a todos os interessados em realizar esta formação e que preencham os
requisitos abaixo enunciados, conforme o CV-CAR 2.1.B.200, a manifestarem o seu interesse
através da apresentação da sua candidatura, por correio ou entregues em mão, em envelope
fechado, até o dia 15 de Janeiro de 2018 para o seguinte endereço:

Agência de Aviação Civil – Achada Grande Frente, CP 371 – Praia
Telefone: 260 34 30
Fax: 261 10 75

REQUISITOS GERAIS
a) Candidato a examinador operacional:
1) Idade mínima de vinte e cinco (25) anos;
2) Elegibilidade Geral:
i.

Possuir uma licença de piloto comercial de avião ou helicóptero ou controlador
de trafego aéreo válida;

ii.

Possuir uma reputação que revele integridade e confiança na indústria e na
comunidade;

iii.

Possuir um bom registo como profissional de aviação;

iv.

Nunca ter sido suspenso como profissional de aviação por falsificação ou fraude;

v.

Ter pelo menos o nível 5 da língua que requer a designação;

vi.

Ter bom registro em relação a incidentes e acidentes;

3) Ter bons conhecimentos de informática na óptica de utilizador;
4) Experiência mínima de cinco (5) anos como piloto comercial ou controlador de tráfego
aéreo.

b) Candidato a examinador linguístico:
1) Idade mínima de vinte e cinco (25) anos;
2) Elegibilidade Geral:
i.

Ser licenciado em ensino de língua para a qual é pretendida a autoridade
examinadora;

ii.

Possuir uma reputação que revele integridade e confiança na comunidade;

iii.

Possuir um bom registo como profissional de ensino de língua; e

iv.

Nunca ter sido suspenso como profissional de ensino de língua por falsificação
ou fraude;

3) Conhecimentos:
i.

Ter conhecimentos sobre os princípios básicos da língua e ter consciência
cognitiva sobre as funções da língua;

ii.

Ter conhecimentos sobre influências históricas da língua;

iii.

Estar familiarizado com variedades de métodos de ensino, exames, técnicas do
ensino da língua, princípios de desenvolvimento curricular e com as noções de
estilo e motivação do aluno;

iv.

Ser capaz de relacionar a abordagem utilizada entre a teoria e aprendizagem da
língua e ser capaz de desenvolver um programa de um curso da língua
(objectivos do curso, currículo e actividades);

v.

Ter bom conhecimento de informática na óptica de utilizador;

vi.

Estar familiarizado com os últimos resultados de uma pesquisa sobre aquisição
da língua e teoria da aprendizagem da língua;

vii.

Ter conhecimento sobre a aquisição da segunda língua, conhecer os factores
que influenciam a aquisição da segunda língua, bem como o papel da formação
e exame para aquisição da segunda língua;

4) Experiência mínima de cinco (5) anos em ensino da língua inglesa.

c) Para além dos requisitos acima estabelecidos, todos os candidatos devem ser residentes
no território nacional.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA EXIGIDA
Candidato a examinador operacional
a) Licença de piloto comercial de avião ou helicóptero ou controlador de trafego aéreo
válida;
b) Curriculum vitae do candidato;
c) Fotocópia do BI ou do passaporte;
d) Registo criminal atualizado;
e) Documentos comprovativos de formação, experiência e perfil;
f)

Referências profissionais.

Candidato a examinador linguístico
a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae do candidato;
c) Fotocópia do BI ou do passaporte;
d) Registo criminal atualizado;
e) Documentos comprovativos de formação, experiência e perfil;
f)

Referências profissionais.

Nota: informa-se ainda que a formação terá a duração de 105 horas e que a participação na
mesma não significará a qualificação imediata para a bolsa de examinadores, sendo esta
precedida de um processo de seleção.

