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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

SETOR DE LINGUÍSTICA 

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

 
 
I. BANCA: 
 

Titulares: Profa. Dra. Adriana Leitão Martins (Presidente), Prof. Dr. Diego Leite de Oliveira e 
Profa. Dra. Danielle Kely Gomes 

 
 Suplentes: Profa. Dra. Marije Soto; Prof. Dr. Gean Nunes Damulakis 
 
 
 

II. CRONOGRAMA:  

 

07/02/2022 (segunda-feira) – ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÃO  

 

A partir de 10h00 - Homologação das inscrições (os candidatos não podem estar presentes   

homologação); 

 

13h00 – Divulgação do resultado da solicitação de inscrição (homologação das inscrições) no blog 

do Departamento de Linguística e Filologia da Faculdade de Letras da UFRJ -

https://lefufrj.wordpress.com/ 

 

 

15/02/2021 (terça-feira) – ANÁLISE DOS CURRÍCULOS DOS CANDITATOS QUE TIVERAM 

SUA HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA E PROVA ESCRITA 
 

 

09h00 – Instalação da banca e análise dos currículos (os candidatos não precisam estar presentes 

durante a instalação da banca e não podem estar presentes durante a análise dos currículos); 

 

12h00 – Divulgação do resultado da análise dos currículos no blog do Departamento de Linguística 

e Filologia da Faculdade de Letras da UFRJ - https://lefufrj.wordpress.com/ - e envio por e-mail do 

link de acesso remoto à sala virtual da Plataforma Google Meet da Prova Escrita aos candidatos 

considerados aptos na análise de currículos. 

 

12h25 – Sorteio dos pontos da Prova Escrita na sala virtual da Plataforma Google Meet cujo link 

foi enviado por e-mail aos candidatos aprovados para esta etapa. 

 

Observação: Todos e apenas os candidatos aptos na análise de currículos devem acessar o link de 

acesso remoto à sala virtual da Plataforma Google Meet às 12h00 e aguardar liberação de entrada 

pela banca. Atrasos não serão tolerados. A ausência nesta etapa implica automaticamente a 

desclassificação do candidato na seleção. 
 
12h30 às 13h00 – Consulta a material bibliográfico; 

https://lefufrj.wordpress.com/
https://lefufrj.wordpress.com/
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13h00 às 15h00 – Redação da prova, com consulta permitida durante toda a prova. Os candidatos 

permanecerão na sala remota obrigatoriamente com as câmeras abertas durante toda a redação da 

prova. Caso o candidato perca a conexão de internet, a banca deverá aguardar até 15min para que 

o candidato retorne à sala virtual. Passado esse tempo, se o candidato não retornar, ele estará 

automaticamente desclassificado e não poderá prosseguir na seleção. 

 

Ao terminar sua prova, cada candidato deverá informar imediatamente à banca o término 

e poderá, apenas após permissão da banca, se retirar da sala virtual. Após deixar a sala virtual o 

candidato terá um prazo máximo de 10 min para fazer chegar ao e-mail do Departamento 

(deplinguisticaefilologia@letras.ufrj.br) sua prova. As provas enviadas ao Departamento 

deverão estar identificadas com o nome do candidato apenas no título do documento, de forma 

que o departamento renomeará as provas, fazendo a conversão dos nomes dos candidatos para 

códigos alfanuméricos e garantirá que a banca corrigirá a prova de forma não identificada. Serão 

desclassificados os candidatos cujo corpo da prova for identificado por nome ou número de 

inscrição na seleção. 

 

A partir de 15h00 - Correção da Prova Escrita (apenas a banca). 

 

 

16/02/2022 (quarta-feira) – RESULTADO DA PROVA ESCRITA, VISTA DE PROVA E SORTEIO 

DE PONTO DA PROVA DIDÁTICA 
 

 

10h – Divulgação dos resultados da Prova Escrita no blog do Departamento de Linguística e 

Filologia da Faculdade de Letras da UFRJ - https://lefufrj.wordpress.com/ - e envio por e-mail do 

link de acesso remoto à sala virtual da Plataforma Google Meet do sorteio de ponto da prova 

didática aos candidatos aprovados na etapa anterior. 

 

10h30-11h30 Vista da Prova Escrita. 

 

Observação: o candidato interessado em vista da Prova Escrita deverá, entre 10h e 10h30, solicitar 

vista de prova pelo e-mail deplinguisticaefilologia@letras.ufrj.br. A banca fará a vista de prova 

pelo link de acesso remoto da Plataforma Google Meet, a ser enviado por e-mail ao solicitante, a 

partir de 10h, seguindo a ordem das solicitações. 

 

11h45 – Sorteio de ponto da Prova Didática na sala virtual da Plataforma Google Meet cujo link 

será enviado por e-mail aos candidatos aprovados para esta etapa. 

 

Observação: Todos e apenas os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão acessar o link às 

11:30 e aguardar liberação pela banca para o sorteio do ponto da Prova Didática. Atrasos não serão 

tolerados. A ausência nesta etapa implica automaticamente a desclassificação do candidato na 

seleção. 
 

Observações: Após o sorteio do ponto da Prova Didática, os candidatos terão 24h para preparação 

das suas aulas de 15min a 20min, bem como para preenchimento de um formulário online, no qual 

deverão constar informações acerca do planejamento da referida aula, conforme instruções 

previstas no próprio formulário.  

 

mailto:deplinguisticaefilologia@letras.ufrj.br
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17/02/2022 (quinta-feira) – PROVA DIDÁTICA E RESULTADO FINAL 

 

 

14h - Início das Provas Didáticas, com todos os candidatos presentes na sala remota da Plataforma 

Google Meet pelo link fornecido pela banca.   

 

Observações: Todos os candidatos deverão acessar o link da sala remota até, no máximo, 13h45 e 

aguardar liberação de entrada pela banca. Os candidatos aguardarão na sala remota, com as câmeras 

abertas, sem poder assistir às aulas dos outros candidatos e serão chamados para a Prova Didática 

por ordem de inscrição. A Prova Didática será realizada em outra sala virtual da mesma plataforma, 

cujo link será enviado aos candidatos pela banca 5 minutos antes do início da Prova Didática. 

 

Para fins de avaliação das Provas Didáticas, serão considerados os seguintes pontos: 

 

(i) pertinência do tema da aula ao ponto sorteado;  

(ii) relação entre o conteúdo apresentado na aula gravada e o planejamento previsto no formulário; 

(iii) domínio do conteúdo apresentado na aula; 

(iv) clareza na exposição dos conteúdos tratados ao longo da aula; 

(v) sequenciação dos conteúdos abordados; 

(vi) adequação da aula ao aluno de graduação; 

(vii) qualidade do conteúdo do material preparado para suporte pedagógico (textos, imagens, etc.), 

se aplicável; 

(viii) adequação do uso de recursos didáticos para o ensino remoto.        

 

18h – Divulgação do resultado final do processo seletivo. 

 
 
III. PROGRAMA 
 
1. Aquisição de linguagem  

2. Estruturalismo em Linguística  

3. A Gramática Gerativa  

4. Abordagens cognitivo-funcionais  

5. Fonética e Fonologia 

6. Morfologia e Sintaxe 

7. Semântica e Pragmática 

8. Variação e mudança linguística 

9. Linguística e ensino 
 

 

IV. NORMAS COMPLEMENTARES: 

 

1. As notas da etapa de análise dos currículos serão usadas como critério de desempate da média final, caso 

necessário. 
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2. 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 (Letras ou áreas afins), devidamente registrado e reconhecido 

pelo MEC ou, no caso de Diploma obtido no Exterior, estar 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. 

 

3. Este cronograma está sujeito a alterações no decorrer do processo seletivo. 

 

4. Toda divulgação de resultados estará disponível no https://lefufrj.wordpress.com/. 

 

 

          

 

Marcelo Alexandre Silva Lopes de Melo 

Chefe do Departamento de Linguística e Filologia 

 

 

https://lefufrj.wordpress.com/

