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AVISO 
 
 
 

Processo Seletivo para Professor Substituto em 
 Língua Francesa 

 
Edital nº 003/2009 

 
 
 
A Deliberação 87/2008 de 29/08/2008, do Conselho Departamental, determina a realização de 

Exame de Títulos e Prova Didática, como requisito no processo de seleção de Professor Substituto.  
 

O Exame de Títulos, com peso quatro (4) e realizado em sessão não pública, avaliará:  
a) Graus acadêmicos. 
b) Experiência docente. 
c) Atividades técnico-científicas, literárias, artísticas e extensionistas.  
d) Experiência profissional não docente. 
 

A Prova Didática, com peso seis (6) e de natureza pública (presença somente vedada aos 
demais candidatos participantes do processo) será realizada como se explica a seguir:  
 
a) SORTEIO DO PONTO: no dia 11 de março, às 14h30min, na sala 37 do Instituto de Letras e 
Artes – ILA. A Comissão Examinadora, diante dos candidatos presentes, fará o sorteio do ponto e da 
ordem de realização da aula pelos candidatos.  
 
b) PROVA DIDÁTICA: dia 12 de março, a partir das 14h30min, sala 223, pavilhão 2 do Campus 
Carreiros. 
 
c) A prova, que terá duração de 50 minutos, consistirá no desenvolvimento de uma aula para o nível 
superior, cujo recorte em particular responda ao grande tema do ponto sorteado. É recomendado que a 
aula tenha caráter ilustrativo, de maneira que o candidato explicite a fundamentação metodológica da 
atividade. As referências bibliográficas, de escolha dos candidatos, deverão estar em consonância com 
a aula proposta. 
 
d) O candidato entregará um plano de aula no momento que precede a realização da prova didática.  



 
e) No dia do sorteio o candidato informará sobre o uso de meios audiovisuais na sua aula.  
 
f) OS PONTOS A SEREM SORTEADOS SÃO: 
 

1. Les déterminants du nom. 
2. Les temps de l'indicatif. 
3. La négation. 
4. L'interrogation. 

 
g) Em anexo, a planilha de avaliação de títulos e da aula didática, anexo III da Deliberação n° 87/2008. 
 
BANCA AVALIADORA:  Profa. Dra. Sylvie Dion (Presidente), Profa. Dra. Mariza Pereira Zanini, 
Profa. Msc. Eliane Cezar e Prof. Dr. Oscar Luiz Brisolara (Suplente) 
 
 
 
 

Profa. Dra. Sylvie Dion 
Presidente  da banca 


