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NORMAS COMPLEMENTARES DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA  

INSCRIÇÕES: 

 

Fazer a inscrição preenchendo o formulário no seguinte link: https://forms.gle/ixHWN35JysebdZHd6 e 

seguir as recomendações em http://www.portal.letras.ufrj.br/ Em seguida, enviar a documentação 

solicitada no Edital através do e-mail selecao.literaturasafricanas@letras.ufrj.br. A inscrição será efetuada 

apenas mediante as duas etapas (preenchimento do formulário e envio do material por e-mail). Atenção 

ao prazo de inscrição descrito no Edital.  

 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

 

De acordo com as normas do Edital e com a Resolução nº 11/2020 do CEG. Os pedidos de recursos 

devem ser enviados para o e-mail setordeliteraturasafricanas@letras.ufrj.br  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

I. CRITÉRIOS PARA DEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÕES: 

a) Exame preliminar do Currículo Lattes ou Vitae com a devida documentação comprobatória; 

b) Apresentação de Diploma de Graduação, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC ou, no 

caso de Diploma obtido no Exterior, revalidado de acordo com a Legislação vigente; 

c) Comprovante de conclusão de Curso de Especialização ou dos créditos necessários para a 

apresentação da dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado na área de Letras. 

 

II. LOCAL E FORMATO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Tendo em vista a necessidade de realização do Processo Seletivo no formato remoto, o Setor de 

Literaturas Africanas informa que:  

1) A análise do currículo não gera nota, portanto, não entra no cálculo da média do candidato. O 

currículo serve apenas para identificar os candidatos aptos e não aptos para prosseguir no processo 

de seleção. Serão considerados APTOS os candidatos que tiverem, além do diploma de Graduação, 

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

ou de Doutorado em Letras; 

2) O resultado da análise curricular será divulgado no ambiente virtual (Plataforma Google: Google 

Sala de Aula e Google Meet) criado para o certame, a partir das 10h do dia 23/05/2022. O link de 

acesso será informado aos candidatos, por e-mail, após o deferimento/homologação das inscrições;  

3) As atividades ligadas à prova escrita e à prova didática serão realizadas no ambiente virtual 

(Plataforma Google: Google Sala de Aula e Google Meet) criado para o certame, a partir das 8h 

do dia 24/05/2022. O link de acesso será informado aos candidatos, por e-mail, após o 

deferimento/homologação das inscrições; 

4) Para acessar à Plataforma e participar do Processo Seletivo, o candidato deverá utilizar um e-mail 

com extensão @gmail ou @letras.ufrj.br;  
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5) No Mural da sala de aula virtual, criada no ambiente Google Classroom, serão publicadas todas as 

informações sobre cada etapa do processo, tais como resultados, pontos sorteados, questões 

elaboradas pela banca, ordem de apresentação da prova didática;  

6) Todas as etapas que exigem a participação “presencial” do candidato (a saber: instalação da banca, 

leitura dos pontos a serem sorteados, sorteio do ponto da prova escrita, realização da prova escrita, 

sorteio do ponto da prova didática, realização da prova didática) serão realizadas por meio da 

Plataforma Google Meet; 

7) Todos os/as candidatos/as deverão estar presentes no momento da instalação da Banca 

Examinadora. A ausência do(a) candidato(a) resultará na sua desclassificação; 

8) O sorteio dos pontos para a realização das provas (escrita e didática) será realizado por meio 

eletrônico, recorrendo-se a um site gratuito voltado para esse feito; 

9) O ponto sorteado para realização da prova escrita será automaticamente excluído do sorteio da 

prova didática; 

10) Após o sorteio do ponto da prova escrita, a banca elaborará a questão a ser desenvolvida; 

11) A prova escrita terá duração de 2 horas, a contar da publicação da questão elaborada pela banca; 

12) A consulta será permitida durante toda a realização da prova escrita; 

13) A prova escrita poderá ser redigida de duas maneiras: a) através do programa de Documentos do 

Google (GoogleDocs) OU b) utilizando o programa Word (docx). Após finalizada, a prova deverá 

ser inserida no campo “Atividades” da Plataforma Google Classroom; 

14) Durante a realização da prova escrita, o/a candidato/a deverá permanecer em frente à tela do 

computador, com a câmera ligada e o áudio desligado. Está vedada a utilização de fones de ouvido, 

assim como o manuseio de qualquer outro aparelho eletrônico. O não cumprimento de quaisquer 

dessas determinações resultará na desclassificação do/a candidato/a;  

15) A prova didática será realizada SOMENTE pelos candidatos considerados aptos na prova escrita; 

16) Todos os candidatos  considerados aptos após a realização da prova escrita devem comparecer ao 

sorteio do ponto da prova  didática, caso contrário serão eliminados do processo seletivo; 

17) Após o sorteio do ponto da prova didática, um novo link do Google Meet será enviado aos 

candidatos, via e-mail, para realização da referida prova; 

18) A prova didática terá duração de 20 a 30 minutos e a ordem das apresentações será a baseada na 

ordem das inscrições; 

19) Considera-se automaticamente reprovado, o candidato que obtiver nota inferior a 06 (seis), em 

quaisquer das provas; 

20) Às provas realizadas na segunda etapa (escrita e didática) serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 

(dez), considerando-se aprovado o candidato que obtiver média final igual ou superior a 07 (sete); 

21) O candidato aprovado precisa estar disponível para assumir turmas oferecidas pelo Setor de 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, de segunda a sexta, nos turnos integral e/ou noturno, 

presencialmente, nas instalações da Faculdade de Letras da UFRJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS DO PROGRAMA 

PONTOS A SEREM SORTEADOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITA E DIDÁTICA 



 

(Observação: O ponto sorteado para realização da prova escrita estará automaticamente excluído da lista 

de pontos a serem sorteados para a prova didática) 

 

1. A presença da Negritude na poesia africana em língua portuguesa 

2.  A geração de Claridade e sua importância para a literatura em CaboVerde 

3. A poesia de José Craveirinha e/ou Noémia de Sousa 

4. A poesia contemporânea pós-1980 nos países africanos de língua portuguesa 

5. A escrita feminina no panorama literário africano em língua portuguesa 

6. A geração de Mensagem e a modernidade literária em Angola: 

7.  O lirismo moçambicano anterior à independência 

8.  A oralidade e a reinvenção linguística na narrativa africana contemporânea 

9. Ficção e história na narrativa africana contemporânea 

10. Representações literárias das guerras de libertação e civil em Angola e/ou Moçambique 

 

BANCA EXAMINADORA 

Titulares: 

1- Maria Teresa Salgado Guimarães da Silva (UFRJ - Presidente) 

2- Vanessa Ribeiro Teixeira (UFRJ) 

3- Júlio César Machado (UFF) 

Suplentes: 

1- Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco (UFRJ) 

2- Gumercinda do Nascimento Gonda (UFRJ) 

3- Marcelo Brandão Mattos (UERJ) 

CRONOGRAMA 

LOCAIS DAS PROVAS: O Setor responsável pela seleção enviará aos candidatos aptos para a prova 

escrita o link para a realização desta prova e para as demais etapas do processo seletivo. 

DATA E DIA DA 

SEMANA 
HORÁRIO ATIVIDADE 

23/05/2022 10:00 
Divulgação da homologação das inscrições em 

http://www.portal.letras.ufrj.br/ 

23/05/2022 12:00 

Resultado da apreciação dos currículos (aptos e não aptos) - 

Mural do Google Classroom (o link de acesso será informado, por 

e-mail, aos candidatos cujas inscrições foram deferidas) 

24/05/2022 

8:00 

Instalação da Banca Examinadora (com a presença dos 

candidatos) - Sala de Reuniões do Google Meet (o link de acesso 

será informado, por e-mail, aos candidatos cujas inscrições foram 

deferidas) 

8:10 Sorteio dos pontos para a Prova Escrita. 

8:30 A banca apresenta uma questão sobre o ponto sorteado. 

8:30 - 10:30 Redação das respostas pelos candidatos. 

11:00 Correção das provas escritas pela banca. 

  

 

 13:00 Divulgação do resultado da Prova Escrita.  

 

25/05/2022 13:00 Sorteio do ponto para a Prova Didática 

 

http://www.portal.letras.ufrj.br/


26/06/2022 13:00 Prova Didática (20 a 30 min./aula) por ordem de inscrição. 

 17:00 Proclamação dos resultados. 

 

Observação:            

Este cronograma poderá ser alterado em função do número de candidatos 

aprovados para a  prova didática ou por problemas técnicos que atinjam os 

membros da banca. As alterações no cronograma serão comunicadas aos candidatos 

do decorrer do certame. 

 


