B2
Ciências Naturais e Medicina: Vida cotidiana dos cientistas naturais

Contratos e Condições
Começando:
Pense em três possíveis empregos diferentes em sua área de especialidade que você poderia
exercer após sua formatura e responda às seguintes perguntas sobre isso: 1. Quais são os prérequisitos a preencher para conseguir um emprego desses? 2. Por quantas horas, normalmente,
é necessário trabalhar? 3. Qual seria o salário médio inicial? 4. Que tarefas seriam realizadas
todos os dias nesses empregos? Descreva os empregos a seu parceiro/sua parceira e explique a
ele/ela qual ocupação você mais/menos gostaria de exercer e por quê.

Atividade 1:
O que você sabe sobre as condições de trabalho em sua área de atuação? Faça uma lista de coisas
que você sabe que estão nos contratos, uma de coisas que são esperadas e aceitas, embora não
estejam nos documentos oficiais, e uma de áreas a respeito das quais não pode haver acordos.
Há pontos que você acha demasiadamente rígidos/demasiadamente frouxos/injustos ...? Você e
seu parceiro/sua parceira também poderiam discutir diferenças e semelhanças entre seus países
de origem no que diz respeito a trabalho em suas áreas de especialidade.
Dica: se possível, use um contrato autêntico para ter uma ideia da linguagem do contrato e dos
direitos e deveres contratuais do funcionário. Você pode pesquisar on-line exemplos de
contratos padronizados, por exemplo, neste site: Contratos de trabalho: modelos de amostra.

Espera-se de nós que ...
É visto como óbvio que ...
Como trabalhador/trabalhadora, pode-se ...
Após cuidadosa consideração, chego à conclusão de que ...
Depois de pesar os prós e os contras, ...
A coisa me parece de tal forma que ...
Se eu não estiver vendo isso de todo errado, ...
Na minha opinião/concepção, ...
Não sou especialista na área, mas ...
Eu acredito/penso/acho ...
Disto só posso concluir que ...
Talvez eu ainda mude de ideia, mas ...
Eu suponho que.../Eu parto do pressuposto de que ...
Estou (completamente) convencido de que ...
Eu vejo que ...
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Seria possível dizer que/Poder-se-ia* dizer que…

*A mesóclise é muito pouco usada no português brasileiro. Em razão disso, encontra-se somente
em textos bastante formais ou antigos.

Fontes
Link 1 https://www.instaff.jobs/arbeitsvertrag
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