
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
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CONCURSO PÚBLICO
PROFESSOR ASSISTENTE EM LÍNGUA ESPANHOLA E LINGÜÍSTICA APLICADA 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL
15 de 

dezembro
de 2009

8h Entrega de proposta de trabalho[1] e 
início do evento da prova escrita Sala 409

15 de 
dezembro
de 2009

08h20min - 
12h20min

Realização da prova escrita [2]
 Sala 409

16 de 
dezembro
de 2009

13h30min
Sessão pública de identificação das 
provas e divulgação do resultado da 

prova escrita
Sala 410

16 de 
dezembro de 

2009
13h45min

 Sorteio da ordem de realização da prova 
didática e de ponto comum a todos os 

candidatos que prestarão prova no dia 17 
de dezembro às 14h

Sala 410

17 de 
dezembro
de 2009

8h
Sorteio do ponto comum a todos os 

candidatos que prestarão prova no dia 18 
de dezembro às 8h15min

ILA

17 de 
dezembro
de 2009

14h Início da realização da prova didática [3]
 Sala 416

18 de 
dezembro
de 2009

08h15min Início da realização da prova didática [4] Sala 416

18 de 
dezembro
de 2009

14h Início da apresentação e defesa da 
proposta de trabalho Sala 416

18 de 
dezembro
de 2009

20h
Entrega dos títulos

(para os candidatos aprovados
nas etapas anteriores)

Instituto de Letras e Artes 
(ILA)

18 de 
dezembro de 

2009
120h30min Início da realização do exame de títulos Instituto de Letras e Artes 

(ILA)

21 de 
dezembro
de 2009

18h Divulgação do resultado final do 
Concurso ILA - Secretaria

[1] Redigida em Língua Espanhola, com no máximo 10 laudas, espaçamento 1 ½, Times New Roman, 12, 
em 3 vias.  [2] A Banca Examinadora autoriza o candidato a utilizar seu material de consulta durante a 
primeira hora destinada à realização da Prova Escrita.   [3]  Todos os candidatos que realizarão a prova 
didática no dia 17 de dezembro devem comparecer às 14h ao local da prova e, neste mesmo horário, entregar 
o plano de aula. O candidato que não comparecer no horário indicado ficará impedido de realizar a prova 
didática.  [4]Todos os candidatos que realizarão a prova didática no dia 18 de dezembro devem comparecer 
às  8h15min  ao  local  da  prova  e,  neste  mesmo  horário,  entregar  o  plano  de  aula.O candidato  que  não 
comparecer no horário indicado ficará impedido de realizar a prova didática.
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PONTOS PARA A PROVA ESCRITA E PARA A PROVA DIDÁTICA

1. Dificultades para el lusohablante en el uso del subjuntivo en español.
2. Análisis morfosintáctico de los pronombres clíticos en español: contraste con el portugués.
3. Organización del discurso: los conectores en español en contraste con el portugués.
4. Portugués – Español: la enseñanza de la traducción en la clase de E/LE.
5. Las  interferencias  lingüísticas  del  portugués  en  el  aprendizaje  del  español  como lengua 

extranjera.
6. Metodologías de enseñanza del español como lengua extranjera.
7. El  desarrollo  de  la  competencia  intercultural  en  la  enseñanza  del  español  como  lengua 

extranjera.
8. El español de América y el español de España: diversificación dialectal.
9. Adaptación, producción y criterios de análisis de materiales didácticos.
10. La evaluación de la interlengua del lusohablante en el proceso de enseñanza/aprendizaje del 

español como lengua extranjera.

Obs.:  As  provas  escritas  e  as  provas  didáticas,  bem como  a  proposta  de  trabalho  deverão  ser 
redigidas e apresentadas em língua espanhola. 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
Processo Nome

6386/2009-16 João Luis Rocha Paixão Côrtes
6493/2009-36 Daniele Corbetta Piletti
6709/2009-63 Eduardo de Oliveira Dutra
6802/2009-78 Maria Thereza Veloso
6807/2009-09 Soraia Iesbich Meneghini
6823/2009-93 Cristiane Braga Passos
6866/2009-79 Tania Beatriz Trindade Natel
6906/2009-82 Joselma Maria Noal
6933/2009-55 Cristina Pureza Duarte Boéssio
6949/2009-68 Myriam Lucia Chanci Arango
7007/2009-05 Ana Lídia Weber Bisol
7096/2009-81 Giane da Silva Mariano Lessa

Rio Grande, 30 de novembro de 2009.

____________________________________
Dra. Maria Josefina Israel Semino de López

Presidente da Banca Examinadora


