
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 2022 
DEPARTAMENTO DE DIDÁTICA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 
DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO DE PORTUGUÊS-ALEMÃO 

 
I. BANCA DE SELEÇÃO: 

Titulares: Prof. Dr. Antonio Francisco de Andrade Junior (EDD/FE/UFRJ) 
Prof. Dr. William Soares dos Santos (EDD/FE/UFRJ) 
Profa. Dra. Roberta Stanke (Instituto de Letras/UERJ) 

 
Suplente: Profa. Dra. Danielle de Almeida Menezes (EDD/FE/UFRJ) 

Prof. Dr. Ebal Sant'Anna Bolacio Filho (UFF) 

 

II - CRITÉRIOS PARA DEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE 
INSCRIÇÕES: 

 
a) Exame preliminar do currículo documentado. 
b) Apresentar diploma de Graduação em Licenciatura em Letras Português-Alemão. 
c) Apresentar certificado de Especialização ou diploma de Mestrado ou Doutorado – ou 
documento que comprove ter concluído os créditos necessários para a apresentação da 
dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado – na área do concurso ou em áreas afins. 

 

III - Processo seletivo – Duas fases 
 

1ª FASE (eliminatória): Análise do currículo 
 

2ª FASE: - Etapa 01 (eliminatória e classificatória): Prova oral 
- Etapa 02 (eliminatória e classificatória): Prova didática 

IV - Programa e formato das provas 

Pontos para a prova oral 

1. Perspectivas na formação do leitor de textos literários e não literários no ensino de 

Português. 

2. Livros e materiais didáticos, vozes autorais e formação de professores de Português. 

3. Metodologias e abordagens contemporâneas do ensino de Português. 

4. Políticas linguísticas para o ensino de Português no contexto brasileiro. 

5. Multiletramentos e ensino de Português. 

6. Práticas translíngues e transculturais no ensino de Português. 



Pontos para a prova didática 

7. Perspectivas na formação do leitor de textos literários e não literários no ensino de 

Alemão. 

8. Livros e materiais didáticos, vozes autorais e formação de professores de Alemão. 

9. Metodologias e abordagens contemporâneas do ensino de Alemão. 

10. Políticas linguísticas para o ensino de Alemão no contexto brasileiro. 

11. Multiletramentos e ensino de Alemão. 

12. Práticas translíngues e transculturais no ensino de Alemão. 

 
Prova oral: Será realizada em plataforma virtual, a partir de ponto sorteado individualmente 
com antecedência de 10 minutos à exposição. Neste tempo, o/a candidato/a poderá consultar 
e preparar sua resposta. Após os minutos iniciais, o/a candidato/a terá 20 minutos para 
realizar sua exposição diante da banca responsável pelo processo seletivo. A ordem de 
realização da prova oral respeitará a ordem de inscrição do/a candidato/a no certame. O link 
para o sorteio e horário de prova de cada candidato será enviado para o e-mail informado por 
este no ato de inscrição. As provas orais serão gravadas. 

 

Prova didática: Será realizada em plataforma virtual, a partir de ponto geral sorteado com 
antecedência mínima de 24 horas em relação à primeira aula. O link para o sorteio de ponto 
para a prova didática será informado juntamente com o resultado da prova oral. A ordem de 
realização das provas seguirá a ordem de inscrição no concurso. A aula deverá ter duração de 
30 minutos. O/a candidato/a deverá encaminhar seu plano de aula até o momento do início de 
sua apresentação para o e-mail professorportale.edd@gmail.com. O/A candidata/o poderá 
utilizar o recurso de compartilhamento da tela caso opte por fazê-lo. As provas didáticas serão 
gravadas. 

 

V. CRONOGRAMA: 
 

Período das inscrições 25/03/22 (6ªf) a 28/03/22 (2ªf) 

Divulgação da homologação das inscrições 31/03/22 (5ªf) às 10h 

Fim do período para interposição de recursos 01/04/22 (6ªf) às 10h 

Resultado da análise do currículo 04/04/22 (2ªf) às 08h 

Início das provas orais 04/04/22 (2ªf) às 10h 

Resultado da prova oral 04/04/22 (2ªf) às 16h 

Sorteio do ponto para a prova didática 04/04/22 (2ªf) às 16h30 

Início das provas didáticas 06/04/22 (4ªf) às 10h 

Resultado final 06/04/22 (4ªf) a partir das 17h 

 

mailto:professorportale.edd@gmail.com

