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CFCH – FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE DIDÁTICA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 2021 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DE 

DIDÁTICA ESPECIAL DE PORTUGUÊS/LITERATURAS E PRÁTICA DE ENSINO 

DE PORTUGUÊS/LITERATURAS (REGIME DE 20H SEMANAIS)  

 

NORMAS COMPLEMENTARES DO EDITAL Nº 417, DE 27 DE MAIO DE 2021 

 

I. BANCA DE SELEÇÃO: 

Titulares: Profa. Dra. Anabelle Loivos Considera (FE-UFRJ) 

                Profa. Dra. Silvia Regina Cavalcante (FL-UFRJ) 

                Prof. Dr. Luciano Prado da Silva (FE-UFRJ) 

Suplentes: Profa. Dra. Maria Fernanda Alvito Pereira de Souza Oliveira (FE-UFRJ) 

                  Prof. Dr. Felipe Ferreira da Silva (CEFET-Petrópolis/RJ) 

                 

 

II - CRITÉRIOS PARA DEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE 

INSCRIÇÕES: 

 

a) Exame preliminar do currículo vitae documentado ou do currículo Lattes (com diplomas 

e documentação comprobatória de experiência no magistério); 

b) Apresentação obrigatória dos diplomas de Licenciatura em Português-Literaturas e de 

Especialização na área do concurso ou em áreas afins;  

c) Apresentação complementar dos diplomas de Mestrado ou Doutorado na área do 

concurso ou em áreas afins, caso possua tais títulos;  

d) Exigência de LICENCIATURA em Letras (Português-Literaturas), e no mínimo 

ESPECIALIZAÇÃO em área afim; 

e) Exigência de revalidação de diplomas obtidos por universidades estrangeiras. 

OBS.: Não será necessário apresentar certificados de cursos de aperfeiçoamento realizados, 

de qualquer natureza. 

 

 

III - Processo seletivo – Duas fases, sendo a segunda composta por três etapas, a 

saber: 

 

1.ª FASE (eliminatória): Análise do currículo; 

 

2.a FASE: 

- Etapa 01: Instalação da banca;  

- Etapa 02 (eliminatória e classificatória): Prova oral individual e sorteio do ponto (que 

seguirá a ordem de inscrição);  
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- Etapa 03 (eliminatória e classificatória): Prova didática individual (com envio prévio de 

um planejamento de aula por escrito e com apresentação da aula planejada à banca, em 30 

minutos). 

 

IV - Programa e formato das provas: 

 

Pontos para prova oral e prova didática: 

1. Concepções e história da formação do professor de Língua Portuguesa e suas 

respectivas literaturas; 

2. Perspectivas na formação do leitor de literaturas no ensino médio; 

3. Livro didático, produção de material didático e formação de professores; 

4. Metodologias de ensino de língua portuguesa e literatura e o desafio da avaliação 

formativa; 

5. Políticas públicas, leitura literária e formação do leitor; 

6. Questões de gênero e linguagem no ensino de língua portuguesa e literaturas de 

língua portuguesa; 

7. O ensino de literatura sob a égide dos estudos culturais; 

8. Práticas sociais de leitura, oralidade e escrita na sala de aula; 

9. Variação linguística no espaço escolar; 

10. Novas tecnologias de informação e comunicação e suas implicações para o ensino 

de língua portuguesa e suas literaturas; 

11. Prática de Ensino e Estágio Supervisionado na formação de professores de língua e 

literaturas; 

12. Desafios da nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para o ensino de 

língua portuguesa e suas literaturas; 

13. Ensino de literatura infantil e juvenil: desafios para a formação do leitor literário na 

educação básica. 

 

Prova oral: Será realizada na plataforma virtual Google Meet, a partir de ponto sorteado 

pelo/a/e candidato/a/e no momento do certame. O/a/e candidato/a/e terá 5 minutos iniciais 

para organizar-se e começar a explanação. A prova constará do desenvolvimento reflexivo 

acerca tema sorteado, em 10 minutos, e de uma breve exposição oral do percurso formativo 

do/a/e candidato/a/e à banca, em outros 5 minutos. Desta forma, cada candidato/a/e terá um 

tempo máximo de 20 minutos para completar sua prova oral. A chamada para a realização 

da prova oral respeitará a ordem de inscrição do/a/e candidato/a/e no certame. 

 

Prova didática: Será realizada na plataforma virtual Google Meet, a partir de ponto 

previamente sorteado, com antecedência de 24 horas em relação à primeira aula. Constará 

de uma apresentação prévia de um planejamento de aula por escrito, em formato PDF, a 

partir do ponto sorteado, via e-mail (selecaoportlit@gmail.com), bem como da prova de 

aula. A chamada para a realização da prova seguirá a mesma ordem da inscrição no 

concurso. A prova didática deverá ter duração de 30 minutos. O/a/e candidata/o/e poderá 

utilizar o recurso de compartilhamento da tela, caso opte por apresentar à banca algum 

material didático preparado em PDF ou PPT. 
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 V. CRONOGRAMA: 

 

Divulgação do Edital Dia 28/05 

Período das inscrições  Até dia 02/06 (4ªf) às 17h 

Divulgação da homologação das inscrições Dia 07/06 (2ªf) às 10h 

Período para interposição de recursos Até dia 09/06 (4ªf) às 10h 

Resultado de deferimento/indeferimento de recursos Dia 09/06 (4ªf) às 10h 

Resultado da análise do currículo Dia 09/06 (4ªf) às 11h 

Instalação da banca e realização da prova oral (que 

seguirá a ordem de inscrição) 

Dia 09/06 (4ªf) às 14h 

  

Continuação da realização da prova oral (que seguirá a 

ordem de inscrição) 

Dia 10/06 (5.af) às 8h 

Resultado da prova oral Dia 10/06 (5ªf) a partir das 

18h 

Sorteio dos pontos da prova didática (apenas para os 

aprovados na prova oral) 

Dia 11/06 (6af) às 8h 

Apresentação prévia de um planejamento de aula por 

escrito, em formato PDF, a partir do ponto sorteado para 

a prova didática, via e-mail (selecaoportlit@gmail.com) 

Dia 14/06 (2ªf) até 8h 

 

Início das provas didáticas, com apresentação da aula 

planejada à banca, em 30 minutos 

Dia 15/06 (3ªf) às 8h 

Resultado final Dia 15/06 (3af) a partir de 

18h 
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VI. MODELO DE PLANEJAMENTO 

 

 
CFCH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Faculdade de Educação 

Processo de seleção para professor substituto de Didática Especial e Prática de Ensino 

Área: _____________________________________________________________ 

Candidato/a/e: _____________________________________________________ 

Ponto sorteado: _____________________________________________________ 

Tempo de aula: 30 minutos 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

 

TEMA/TÍTULO: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA: (Deve conter um relato referenciado teoricamente sobre a relevância 

de tratar do assunto sorteado, para a formação docente do professor da área específica.) 

 

OBJETIVO GERAL:  

 (Deve conter a descrição sintética sobre o que os licenciandos sob a 

supervisão do professor substituto deverão ser capazes de atingir com o 

estudo desse tema).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 (Deve conter a descrição detalhada de cada uma das etapas de 

desenvolvimento do trabalho, a partir da perspectiva do que os licenciandos 

devem cumprir); 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
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 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

AVALIAÇÃO CONTINUADA: 

(Deve conter a descrição sobre a forma como o professor substituto irá avaliar seus 

licenciandos, se através de produção escrita, participação do aluno, trabalhos, pesquisas, 

tarefas de casa etc.) 

Durante a aula:  

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  

Após a aula:  

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: (Deve conter as etapas previstas para a realização 

da prova didática, indicando uma previsão de tempo, a organização pontual da aula, 

a metodologia a ser utilizada, os recursos didáticos que auxiliarão a promover o 

aprendizado e a circulação do conhecimento no plano da sala de aula virtual.) 

Exemplo: 

DESCRIÇÃO ESTRATÉGIAS TEMPO UTILIZADO 

Xxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

’ 

Xxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

10’ 

Xxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

10’ 

Xxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

5’ 
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REFERÊNCIAS: (Seguir o padrão ABNT para quaisquer referências, quer sejam livros, 

fontes da web, revistas, artigos etc.) 

Exemplos: 

BAGNO, Marcos. “Português ou Brasileiro?”: um convite à pesquisa. São Paulo: 

parábola, 2001. 

DE CASTILHO, Ataliba. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 

2010.  

RODRIGUES VIEIRA, Silvia; FIGUEIREDO BRANDÃO, Silvia. Ensino de gramática: 

descrição e uso. São Paulo: Contexto, 2008. 

 
 


