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NORMAS COMPLEMENTARES DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 

(Edital de janeiro de 2022, publicado em 01/02/2022) 

INSCRIÇÕES: 

 

Acessar o site de Concursos da PR4 (https://concursos.pr4.ufrj.br/) e fazer a inscrição conforme 

instruções do site. Em seguida, enviar a documentação solicitada no Edital através do e-mail 

selecao.ple@letras.ufrj.br. A inscrição será efetuada apenas mediante as duas etapas (inscrição no site 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 CEG nº 11/2020, os pedidos de recursos devem 

ser enviados para o e-mail do Departamento de Letras Vernáculas (depvernaculas@letras.ufrj.br) com 

cópia para o Setor de Português Língua Estrangeira (seple@letras.ufrj.br).  
 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 NORMAS COMPLEMENTARES 

1. Parâmetros de admissibilidade: Apresentação de Diploma de Graduação em Letras – 

obrigatoriamente habilitação em Língua Portuguesa, sendo facultadas, também, além da habilitação em 

Língua Portuguesa, habilitação na modalidade dupla (Português-Línguas Estrangeiras e Português-

Línguas Clássicas). Diploma de pós-graduação Lato Sensu ou comprovação dos créditos obrigatórios 

completos de curso de Mestrado ou Doutorado. Apresentação de comprovação de experiência docente 

na área de Português Língua Estrangeira.  

 

2. Para a realização das provas escrita e didática o candidato deverá (obrigatoriamente): 

2.1 Ter e-mail cadastrado pelo Google: @gmail.com; 

2.2 Aceitar o convite para participação na Google Salas criada exclusivamente para a seleção. 

2.3 Utilizar computador (notebook ou desktop) com webcam, microfone, áudio e um navegador 

instalado e atualizado (Chrome, Firefox ou Safari); 

2.4 Possuir conexão com a internet de velocidade mínima: 5Mbps de download e 1Mpbs de upload.  

3. A prova escrita, a ser realizada pela plataforma do Google Meet em 15/02/2022 (terça-feira), tem 

duração total de 2 (duas) horas, com consulta livre da bibliografia selecionada pelos próprios candidatos. 

Os candidatos procederão à redação da resposta à questão formulada pela banca, sendo autorizados a 

consultar, portanto, toda a bibliografia disponível, ficando, entretanto, vedado (proibido) o uso de 

qualquer dispositivo eletrônico (tablets, celulares, phones de ouvido, e-readers, e similares) durante a 

realização da prova. Apenas o computador poderá ser usado, com a obrigatoriedade da habilitação da 

https://concursos.pr4.ufrj.br/
mailto:selecao.ple@letras.ufrj.br
mailto:depvernaculas@letras.ufrj.br
mailto:depvernaculas@letras.ufrj.br
mailto:seple@letras.ufrj.br


webcam durante toda a realização da prova.  Ao finalizar a prova, o candidato deverá anexar o arquivo 

(em .pdf) com a sua resposta na aba Atividades da Google do processo seletivo simplificado de PLE, 

avisar e aguardar que a banca confirme o recebimento.  

3.1 O candidato não poderá se ausentar do ambiente remoto durante a prova escrita. 

3.2 Caso haja queda na conexão da internet, o candidato deverá retornar em até 15 minutos, sendo 

automaticamente desclassificado após esse período. 

3.3 Se houver queda por parte do servidor da UFRJ, o tempo de inatividade será adicionado ao 

tempo de duração da prova.  

4. Para a realização da prova escrita, será sorteado 01 (um) único ponto do programa, sobre o qual será 

elaborada 01 (uma) única questão.  

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

a realizar a prova didática.  

6. Para a prova didática, será sorteado 01 (um) único ponto, no prazo de 24 horas antes do início da 

avaliação do primeiro candidato, de acordo com a ordem de inscrição. Todos os candidatos habilitados 

para a prova didática devem comparecer remotamente ao sorteio do ponto, caso contrário serão 

automaticamente eliminados do processo seletivo. ca 

OBS: Todos os candidatos devem estar conectados ao link  do Google Meet fornecido no ato do sorteio 

da prova didática no horário da primeira prova didática.  

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

com duração inferior a 20 minutos implica a desclassificação do candidato. 

7.1 O candidato deverá apresentar e enviar - em versão .pdf - o plano de aula e o material  a ser 

utilizado para a banca no início da prova didática. 

7.2 Caso haja queda na conexão da internet, o candidato deverá retornar em até 15 minutos, sendo 

automaticamente desclassificado após esse período.  

7.3 Se houver queda por parte do servidor da UFRJ, a aula interrompida será reiniciada tão logo a 

conexão seja restabelecida.  

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

9. 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.  

10. Serão aprovados os candidatos que obtiverem média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete) nas 

provas escrita e didática (Cf. Artigo 12 da Resolução CEG n. 11/2020). 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 no Edital deste processo seletivo.  

11. O candidato aprovado precisa ter disponibilidade para assumir turmas oferecidas pelo Setor de 

Português Língua Estrangeira, de segunda a sexta, nos turnos integral e/ou noturno.  

12. Situações não previstas pelo Edital deste processo seletivo serão decididas pela banca.  

 

 



PONTOS DO PROGRAMA 

 

PROVA ESCRITA 

        
 1- Abordagens contemporâneas no ensino de Português Língua Estrangeira. 

 

2- Aspectos linguístico-culturais no ensino de Português Língua Estrangeira. 

 

3- Cultura brasileira e ensino de Português Língua Estrangeira. 

 

4- Proficiência e avaliação em Português Língua Estrangeira. 

 

5- O ensino remoto de Português Língua Estrangeira (PLE): metodologia, planejamento e avaliação. 

     
- PROVA DIDÁTICA 

 

1- Produção textual de gêneros discursivos de base argumentativa para estudantes intercambistas de 

nível avançado.  

 

2- Gêneros jornalísticos como ponto de partida para atividades de leitura para estudantes intercambistas 

de nível iniciante. 

 

3- Gêneros orais como ponto de partida para atividades de compreensão oral para alunos do PEC-G de 

nível intermediário. 

 

4 - Estratégias discursivas de interação face a face em contextos formais e informais de uso da língua 

para alunos do PEC-G de nível intermediário. 

 

5- Elaboração de hipóteses e correlação verbal para estudantes intercambistas de nível avançado. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

Titulares: 

1- Andrea Lima Belfort Duarte (Presidente) - UFRJ 

2-  Patricia Maria Campos de Almeida -UFRJ 

3- Danúsia Torres dos Santos -UFRJ 

Suplentes: 

1- Adriana Leite do Prado Rebello - UFF 

2- Alexandre do Amaral Ribeiro – UERJ 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

LOCAIS DAS PROVAS: O Setor responsável pela seleção enviará aos candidatos aptos o link da 

Google Sala do Processo Seletivo Simplificado de PLE para a prova escrita e para as demais etapas do 

processo seletivo. 



DATA E DIA DA 

SEMANA 
HORÁRIO ATIVIDADE 

Até 12/02/22  

Publicação do resultado final das inscrições, com inscrições 

deferidas e com inscrições indeferidas na página do PSS, no site 

de concursos da PR-4. 

15/02/22 

9h 
Instalação da Banca Examinadora (com a presença dos 

candidatos) 

9h30 
Sorteio do ponto para a Prova Escrita e apresentação da questão 

sobre o ponto sorteado 

9h40 – 11h40 
Redação das respostas pelos candidatos, com consulta permitida 

durante toda a prova.  

13h30 Correção das provas escritas pela banca. 

 

16/02/22 8h 
Divulgação do resultado da Prova Escrita na Google Sala do 

processo seletivo simplificado de PLE.  

 10h 
Sorteio do ponto da Prova Didática com a presença dos 

candidatos – link Google Meet  

Deverá ser sorteado um único ponto para todos os candidatos. 

 

17/02/22 10h 
Prova Didática  (duração mínima de 20 minutos e máxima de 30 

minutos por ordem de inscrição). 

 

18/02/22  

Envio do resultado final do Processo Seletivo Simplificado à 

Comissão Executiva do PSS para divulgação no site de 

concursos da PR-4.  

 

Observação:            
O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, com a 

concordância dos candidatos e da banca.  

 


