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NORMAS COMPLEMENTARES DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE FRANCÊS (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.frances@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 nº 11/2020 do CEG. Os pedidos de recursos devem 

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

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Art. 1º. 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 na área de Letras, 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 em língua ou literatura francesa e 

tradução em língua ou literatura francesa; ou dos créditos necessários para a apresentação de 

dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado em Letras. 

 

Art. 2º. Todas as provas serão realizadas em francês. 

 

Art. 3º. A seleção será constituída das etapas abaixo. A instalação da banca e as etapas II e III serão 

gravadas no ambiente virtual. Ao longo destas etapas, os candidatos devem manter suas câmaras 

ligadas, sob pena de eliminação: 

 

 I – Análise prévia do currículo e da documentação pela banca (eliminatória). 

 II – Prova escrita (eliminatória) versando sobre os pontos do programa com 2 (duas) horas de 

duração, com consulta prévia de 30 (trinta) minutos. 

 III – Prova didática com 30 (trinta) minutos de duração, com base em um tema sorteado. 

 

Art. 4º. Cada candidato receberá, pelo e-mail que informar no ato da inscrição, o link de acesso à sala 

virtual, gerado pelo Setor de Letras Francesas no ambiente do Google classroom, 30 minutos antes do 

horário agendado para cada etapa, conforme Cronograma. 

 

Art. 5º. O candidato que não comparecer a todas as etapas, desde a instalação da banca no ambiente 

virtual em qualquer dos dias e horários estabelecidos no Cronograma, será eliminado do processo 

seletivo. Recomenda-se que o candidato acesse a sala virtual 15 minutos antes do horário estabelecido. 

 

Art. 6º. Havendo problema de conexão de Internet de membro da Comissão Examinadora que 

inviabilize a avaliação do candidato na prova didática, a Comissão poderá suspender as atividades e os 
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candidatos serão devidamente informados. Não sendo possível restabelecer a conexão dentro do período 

previsto para a prova, deverá ser designado novo horário para a prova do candidato. 

 

Art. 7º. Quando problemas técnicos interromperem a prova didática esta deverá ser retomada a partir do 

estágio em que ocorreu o problema técnico ou, havendo impossibilidade de retomada, deverá ser 

integralmente refeita. 

 

Art. 8. A UFRJ não se responsabiliza por problemas técnicos ou de conexão de Internet que os candidatos 

venham a enfrentar durante o processo seletivo simplificado. O candidato cuja conexão à Internet cair 

durante quaisquer das etapas do processo de seleção terá 5 (cinco) minutos para retornar ao 

ambiente virtual; após este prazo, será eliminado. 

 

 

 

PONTOS DO PROGRAMA 

PROVA ESCRITA: 

 

1- Estratégias de leitura em FLE. 

2- Coesão e coerência textuais em língua francesa. 

3- Oposição discurso oral - discurso escrito em língua francesa. 

4- O Ensino de gramática da língua francesa para iniciantes. 

5- Compreensão e expressão oral em aula de FLE. 

 

 

PROVA DIDÁTICA: 

 

1- Le rapport imparfait – passé composé. 

2- Les adjectifs et les pronoms démonstratifs. 

3- Les adjectifs et les pronoms possessifs. 

4- Les pronoms relatifs. 

5- Les partitifs. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

Titulares: 

1- Profª Drª Marilia Santanna Villar (presidente) 

2- Prof. Dr. Pedro Paulo Garcia Ferreira Catharina  

3- Prof. Dr. Rodrigo Silva Ielpo 

Suplentes: 

1- Prof. Dr. Luiz Carlos Balga Rodrigues 

2- Prof. Dr. Marcelo Jacques de Moraes 

CRONOGRAMA 

LOCAIS DAS PROVAS: O Setor de Letras Francesas 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 

8 de fevereiro de 

2022, terça-feira 
- 

Divulgação da homologação das inscrições no site de Concursos 

da PR4. 

15 de fevereiro de 

2022, terça-feira 
8h30 

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

mail enviado pelo Setor de Letras francesas ou pelo Departamento 

de Letras Neolatinas. 



 

8h45 
Instalação da Banca Examinadora (com a presença dos 

candidatos) 

9h Sorteio do ponto para a Prova Escrita. 

9h-9h30 Consulta dos candidatos aos seus apontamentos e livros. 

9h30 A banca apresenta questões sobre os pontos sorteados. 

9h30-11h30 

Redação das respostas pelos candidatos. As provas deverão ser 

encaminhadas em formato word (.doc ou .docx) e .pdf aos e-mails 

fornecidos pelos membros da banca até o encerramento do prazo 

previsto. 

12-17h Correção das provas escritas pela banca. 

 

16 de fevereiro de 

2022, quarta-feira 
9h 

Divulgação do resultado da Prova Escrita, por e-mail enviado 

pelo Setor de Letras francesas ou pelo Departamento de Letras 

Neolatinas. 

 9h15 Sorteio do ponto para a Prova Didática no ambiente virtual. 

 

17 de fevereiro de 

2022, quinta-feira 

Horários a 

partir 9h15 

Prova Didática (duração de 30 minutos), por ordem de inscrição, 

a ser realizada na sala virtual do Google Meet. 

 

18 de fevereiro de 

2022, sexta-feira 
14h 

Divulgação do resultado final  no site de Concursos da PR4 e/ou 

em e-mail dirigido aos candidatos. 

 

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

concordância dos candidatos e da banca.  

 


