
NORMAS COMPLEMENTARES E INFORMAÇÕES AOS CANDIDATOS AO 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA (EDITAL 224, de 24 de março de 2022)  

 

AVISO IMPORTANTE: Todos os candidatos deverão informar um e-mail gmail no ato 

da sua inscrição. O processo seletivo será realizado remotamente por meio das 

plataformas Google sala de aula e Google Meet. 

 

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES:  25/03/2022 a 28/03/2022. 

 

BANCA 

Titulares: 

Profa. Dra. Aline Ponciano dos Santos Silvestre  

Profa. Dra. Ana Paula Victoriano Belchor 

Profa. Dra. Isabella Lopes Pederneira 

 

Suplentes: 

Profa. Dra. Beatriz Protti Christino 

Profa. Dra. Danielle Kely Gomes 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 01 a 08 de abril de 2022  

 

01/04/2022 (sexta-feira) 

10:00h – Análise dos documentos. 

14:00h – Divulgação do resultado do exame preliminar dos documentos por e-mail 

(@gmail) informado no ato da inscrição.   

14:30h – Envio de convite à sala de aula do Google para os candidatos habilitados. 

 

04/04/2022 (segunda-feira) 

Até 08h50 – Os candidatos aptos deverão entrar na sala de aula virtual e acessar a 

videoconferência para a realização da prova escrita. O link da videoconferência será 

informado pelo mural da sala de aula. 

09:00h – Sorteio dos pontos para a prova escrita. 

10:00 às 12:00h – realização da prova escrita. 



 

05/04/2022 (terça-feira) 

17:00h – divulgação do resultado da prova escrita no mural da sala de aula virtual criada 

para o processo seletivo. 

 

06/04/2022 (quarta-feira) 

8:00h – sorteio do ponto da prova didática. Os candidatos aptos devem acessar o link da 

reunião (o mesmo da prova escrita) no horário estabelecido para o sorteio do ponto.  

 

07/04/2022 (quinta-feira)  

8:00h – início da prova didática. Os candidatos aptos deverão acessar o link da reunião já 

disponibilizado para a prova escrita e para o sorteio do ponto da prova didática (tempo de 

duração da prova didática: de 20 a 30 minutos). 

 

08/04/2022 (sexta-feira)  

17:00h – Divulgação do resultado final no mural da sala de aula virtual.  

 

 

PROGRAMA (provas escrita e didática) 

1- Estratégias textuais e discursivas na construção de sentidos dos textos;  

2- Variação e mudança no português: condicionamentos linguísticos e sociais; 

3- Fonologia do português: sistemas consonantal e vocálico; 

4- Morfologia do português: flexão e derivação; 

5- Morfossintaxe do português: a estrutura da sentença na visão tradicional e em 

outras abordagens; 

6- Sintaxe do português: construções de subordinação na visão tradicional e em 

outras abordagens; 

7- Semântica do português: relações semânticas entre as sentenças; 

8- Ensino de Português na Educação Básica; 

9- Metodologias de pesquisa em Linguística. 

 

 

 



INFORMAÇÕES SOBRE PROBLEMAS TÉCNICOS DURANTE O PROCESSO 

SELETIVO REMOTO 

1. Havendo problema de conexão de internet de membro da Comissão Examinadora que 

inviabilize a avaliação do candidato, a Comissão poderá suspender as atividades, e os 

candidatos serão devidamente informados. Não sendo possível restabelecer a conexão, 

deverá ser designado novo horário para a prova do candidato. 

 

2. Quando problemas técnicos interromperem qualquer prova, esta deverá ser retomada a 

partir do estágio em que ocorreu o problema técnico ou, havendo impossibilidade de 

retomada, deverá ser integralmente refeita. 

 

3. A UFRJ não se responsabiliza por problemas técnicos ou de conexão de internet 

que os candidatos venham a enfrentar durante o processo seletivo simplificado. 

 

 

NORMAS COMPLEMENTARES 

1. Só serão aceitos candidatos que tenham Graduação em Letras. 

 

2. A análise dos documentos não gera nota, portanto, não entra no cálculo da média do 

candidato. Esta etapa serve apenas para identificar os candidatos aptos a prosseguir no 

processo de seleção. Serão considerados APTOS os candidatos que tiverem, no mínimo, 

diploma de pós-graduação lato sensu ou os créditos obrigatórios completos de curso de 

Mestrado ou de Doutorado, consoante Edital 224, de 24/03/2022. 

 

3. O resultado da análise dos documentos será divulgado por e-mail e estará disponível 

na sala de aula virtual criada pela banca para a realização do processo seletivo. Todos os 

candidatos aptos, após a conferência dos documentos, serão incluídos em uma sala de 

aula virtual e receberão o convite, por meio do e-mail (@gmail). Portanto, todos os 

candidatos devem aceitar o convite e integrar a turma.  

 

4. No dia agendado para a prova escrita (04/04/2022), o candidato deverá acessar o link 

da reunião na plataforma Google Meet, que estará disponível no mural da sala de aula 

virtual, até 08h50. A prova escrita tem duração de duas horas e permite consulta durante 

todo o tempo de execução. O candidato deverá abrir o formulário google disponibilizado 



na sala de aula virtual. Durante a prova, o candidato deverá manter sua câmera ligada e o 

áudio desligado. O candidato não poderá usar fones, celulares ou outras mídias eletrônicas 

durante o tempo de realização da prova, tampouco sair da frente da câmera.  

 

5. Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 6,0 (seis) na prova escrita estarão 

habilitados a realizar a prova didática. O resultado da prova escrita será postado no mural 

da sala de aula virtual.  

 

6. Para a prova didática, será sorteado, eletronicamente, um único ponto. TODOS os 

candidatos aprovados na etapa da prova escrita devem participar do sorteio, usando o 

mesmo link da prova de aula.  

 

7. No dia da prova didática (07/04/2022), o candidato deverá acessar o link da reunião na 

plataforma Google Meet (o mesmo utilizado nas etapas anteriores), às 8:00h, para receber 

da banca as orientações referentes ao andamento dos trabalhos. Será criado um link na 

plataforma Google Meet para que cada candidato acesse no horário de sua prova didática. 

Os demais candidatos devem permanecer na reunião em que foram realizadas as etapas 

anteriores até que sejam convidados a acessar o link em que será realizada a prova 

didática. A prova didática terá duração mínima de 20 minutos e máxima de 30 minutos.  

 

8. Embora a instituição não se responsabilize por problemas técnicos enfrentados pelo 

candidato durante as provas escrita e didática, a banca deste processo seletivo, caso haja 

queda na conexão da internet do candidato, concede a ele um prazo de 15 minutos para 

que retorne à reunião. Caso permaneça ausente por mais de 15 minutos, o candidato será 

automaticamente desclassificado. 

 

9. Uma nota inferior a 6,0 (seis) na prova didática elimina o candidato do processo. 

 

10. A nota de cada prova é dada com uma casa decimal. A média entre as provas será 

arredondada, por aproximação, para ficar com uma casa decimal. 

 

11. Serão aprovados os candidatos que obtiverem média aritmética igual ou superior a 

7,0 (sete) nas provas escrita e didática. Os candidatos aprovados serão classificados em 



ordem decrescente de acordo com as médias obtidas. Em caso de empate, será observado 

o critério de desempate fixado Edital 224, de 24/03/2022.  

 

12. O candidato aprovado precisa ter disponibilidade para assumir turmas oferecidas pelo 

Setor de Língua Portuguesa, de segunda a sexta, nos turnos integral e/ou noturno. 

 

13. Situações não previstas pelo Edital 224, de 24/03/2022, referente ao processo seletivo 

simplificado para professor substituto, serão decididas pela banca. 


