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Memo Chefia Letras 38-2013

Ao Prof. Dr. DanielArias Vazquez

Diretor Acad6mico

Assunto; Solicitaglo de Abertura de Concurso Priblico

Prezado Professor,

Sio Paulo, 23 de julho de 2013

Solicitamos a abertura de Concurso P0blico (_X_) ou Processo Seletivo Simplificado (_) para o cargo de

Professor, conforme especificamos na seqUGncia e considerando:

A) A autorizaglo do MEC - REUNI/2012 (_x-)
OU

B) O afastamento (_) por motivo de

partir de _l_l_
do(a) Prof(a).
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Area de Conhecimento: Letras

Sub5rea: Linguistica: Teoria e Aniilise Lingufstica

N6mero de Vagas: 1

Regime de Trabalho: (_)20horas (_)40horas (*x_)D.E

Requisitos do Candidato: Devem ser utilizadas as grandes Sreas da CAPES, evitando

terminolog ias restritivas.

As 5reas de graduagSo ou doutorado, quando especificadas, devem ser justificadas

abaixo:

Doutor na(s) Srea(s) de: Estudos da Linguagem ou Linguistica Geral ou Linguistica ou Lingua

Portuguesa ou CiOncias da Linguagem ou Letras

Graduado na(s) iirea(s) de: Linguistica ou Letras

Titulo de Especialista na(s) iirea(s) de:

Experi6ncia comprovada em doc6ncia no ensino superior (exiqir no mSximo 3 anos-) na(s)

Srea(s) de:

(Outros, especifique)

Justificativa dos requisitos:
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Modalidade das provas (a se realizaram nesta ordem):
Escrita (peso 3) , Diddtica (peso 3), Arguiglo de memorial (peso 4).

Arguig6o do memorial: .a arguiglo do memorial deverd ser realizada posteriormente h prova prdtica

e d prova diditica. A aferigSo do memorial, expresso mediante nota global, deverd refletir os m6ritos do

candidato como resultado de suas atividades em ensino, pesquisa e extensSo e compreenderd a andlise

da qualidade e da regularidade das seguintes atividades: I- produglo cientffica e/ou tecnol6gica,

incluindo o projeto de pesquisa entregue; II- atividade diddtica universitdria; III- atividade de

formaglo e orientagdo de discipulos; IV- atividades profissionais que apresentem afinidade com o cargo

do concurso; V- atividades relacionadas d prestagSo de servigos d comunidade; VI- diplomas e titulos

obtidos em raz6o de suas atividades; VII- captag1o de recursos; VII- metas, objetivos e perspectiva na

carreira.

Obs: o requisitante poder4, se desejar, pontuar cada uma das atividades descritas.

Obs 2: Exigir projeto de pesquisa na documentagio a ser entregue (mdximo de 20 pSginas,

incluindo as refer€ncias bibliogrdficas, papel tamanho A4, com fonte Times New Roman (12) e

espagamento duplo).

Prova Didritica: Seri6 constituida de aula te6rica em nivel de graduag1ot com duraglo de 40 a 50

minutos, sobre tema escolhido pelo candidato entre os temas abaixo podendo haver arguigdo pela banca

depois de encerrada a exposiglo da aula.

A prova diddtica serd aferida considerando os seguintes critdrios: elaboraElo de plano de aula, dominio do

conteido, objetividade e clareza, adequagdo ao nivel de graduagdo, capacidade de comunicagdo e uso de

recursos diddticos.

Relag6o de Pontos

1- Investigaglo cientifica da linguagem: objetos de estudo da Linguistica

2- Estruturalismo europeu e Estruturalismo norte-americano: pressupostos epistemol6gicos

3- Gerativismo e Funcionalismo: pressupostos epistemologicos

4- Dicotomias conceituais e modelos de categorizaglo na Linguistica

5- Niveis de andlise lingufstica ou componentes da gramdtica

6- A interface Fonologia-Morfologia

7- A interface Fonologia-Sintaxe

8- Processos fonol6gicos

9- Variagio e mudanga fonol6gica

10- Fondtica e Fonologia: procedimentos descritivos no Estruturalismo, Gerativismo e/ou Funcionalismo

Prova Escrita: A aferiglo da prova escrita considerard os seguintes critdrios: objetividade, clareza,

domfnio e abrang€ncia do conteido. Terd duragio de atd 4 horas, baseada em tema sorteado na presenga

dos candidatos, em sessSo prtbilca, dentre os temas constantes no Edital.

Ap6s a divulgaglo do ponto escolhido, serd admitida consulta bibliogrdfica prdvia:

(-) SIM ou (x) NAo

Os temas serdo os mesmos da prova diddtica?

(X) SIM ou (-) NAO - Especifique os
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pontos:

Prova Pr6tica: Poderii ser considerada nesta modalidade:

A) Apresentagio de projeto de pesquisa, podendo haver arguigdo, (_)
e/ou

B) Redagdo contendo planejamento e desenvolvimento de aula prdtica (_)
e/ou

C) Apresentagdo de plano de ensino (_)
e/ou

D) Prova de conhecimentos prdticos especfficos. (X) Obs: Neste caso dever1o ser indicados os
instrumentos, aparelhos ou das t6cnicas a serem utilizadas, bem como da metodologia de aferigdo
para avaliagdo dos candidatos.

Periodo para inscrig6es: _3O_ dias

Data provdvel de realizagSo das provas: novembro/dezembro 2013

Observag6es:

Atenciosamente,

AprovagSo na CongregagSo do Campus: 01 de agosto de 2013

De acordo. Encaminhe-se ao Pr6-Reitor de AdministragSo para provid6ncias.

Diretor Acad€mico do Campus
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