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Documento 01c1

AVISO
Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT) iha tinan 2016 sei loke oportunidade
bá Instituição Superior ka Organização Nacional nebe’e maka iha capacidade nó
conhecimento diak iha área pesquisa atu bele hatama ka hato’o sira nia candidature bá
projeto pesquisa científica nebe’e INCT rásik maka financia.
Iha tópico rua maka sei sai objeto pesquisa científica bá tinan ida ne’e.
1. Área MATEMÁTICA (Capacidade dos professores ensinarem/os alunos
entenderem os conceitos matemáticos em contextos quotidianos. Katak oinsá
mestre sira iha kbit hanorin / aluno sira bele rona nó simu hanorin loron-loron
iha sala laran konabá conceito matemática nian).
2. Área LÍNGUA PORTUGUESA. (A compreensão e domínio da língua
Portuguesa como fator que contribue para o sucesso nas restantes disciplinas.
Katak oinsá hatene duni hakerek nó koalia Português núdar dalan ida atu lori
sucesso bá disciplina ka matéria seluk nebe’e hanorin nó aprende iha sala
laran.) ;
Ami convida instituição hôtu nebe’e iha interesse atu mai iha Gabinete INCT localizado iha
parte lateral, 1ᵒ piso husi Edifício Ministério Educação, Rua Vila-Verde, Díli, hodi hatene
diak liu tan processo bá concurso pesquisa científica nian.
Requisitos nebe’e maka instituição sira tem que preenche, hanesan :
a. Fator obrigatório : Instituição ne’e tem que iha nia sede nó iha ninia registo oficial
iha Timor-Leste, núdar pessoa jurídica coletiva tuir Timor-Leste nia lei, hó ninia
atividade iha setor educação eh ka iha setor investigação científica.
Fator preferencial : Instituição husi Ensino Superior nebe’e acretitada ona ;
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b. Fator obrigatório : iha ninia Quadro de Pessoal maka hó capacidade iha área
pesquisa científica nian.
Fator preferencial : Quadro de Pessoal ne’e inclui doutorados nó mestres (S-3 nó
S-2) nebe’e iha ona experiência nanis iha realização pesquisa científica nian ;
c. Fator obrigatório : iha ninia Quadro de Pessoal ida nebe’e capacitado hodi hala’o
pesquisa usa línguas oficiais Timor-Leste nian nó bele comunica resultado pesquisa
nian iha línguas oficiais (Tétum nó Português), hanesan mós, se karik precisa bele
comunica iha lian Inglês ;
d. Fator obrigatório : Instituição ne’e aceita atu realiza pesquisa iha munícipios balun
ou iha municípios hôtu iha território Timor-Leste laran tuir termos husi projeto
pesquisa nebe’e sei aprova husi INCT ;
e. Fator obrigatório : Instituição ne’e pronto aceita nó assina contrato de prestação de
serviço de pesquisa científica nebe’e fó-sai husi Secretariado INCT nian, nó hatán
atu cumpre termos nó prazos nebe’e estabelece iha contrato ne’e nia laran.
Período candidatura hahú iha 1 de Março to’o 21 de Março de 2016.

Informação detalhada seluk bele hetan liu husi Secretariado INCT nian. Bele mós liga bá
números 77327346 / 78239959 / 77189723.
Bá ita bot sira nia interesse nó atenção tomak, ami hato’o obrigado barak.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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