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SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL 03/2010
Literatura Brasileira – Teoria da Literatura
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
PROCESSO

CANDIDATOS

23116.002262/2010-97

Letícia Nunes Gomes

23116.002273/2010-77

Maria Helena R. Fuão

23116.002283/2010-11

Deise Bastos da Costa

23116.002287/2010-91

Luiz Felipe V. Espinelly

A Deliberação 087/2008 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; e,
d) experiência profissional não docente.
A Prova Didática, com peso seis (6) e de natureza pública (presença somente vedada
aos demais concursantes participantes do processo), será realizada como segue:
a) SORTEIO DO PONTO – dia 30 de março de 2010, terça-feira, às 14h, na sala do
Núcleo de Pesquisas Literárias (NPL), CAIC II, nas dependências do Instituto de Letras e
Artes, Campus Carreiros. A Comissão Examinadora, diante dos concursantes presentes,
fará o sorteio de um (1) ponto para a prova didática e da ordem de realização da aula
pelos candidatos.
b) PROVA DIDÁTICA – dia 31 de março de 2010, quarta-feira, às 14h, na sala de vídeo
do Instituto de Letras e Artes (ILA).
c) A prova didática, que terá duração de 50 minutos, deverá ser ministrada em Língua
Portuguesa, e consistirá em desenvolver uma aula para o nível superior, que responda à
questão central do ponto sorteado e que atenda os requisitos para avaliação, constantes

no artigo 16 da Deliberação 087/2008-CODEP. 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.
PONTOS A SEREM SORTEADOS:
1) Conceito, natureza e função da literatura.
2) Os gêneros literários.
3) A lírica no Arcadismo brasileiro.
4) O Indianismo.
5) O romance machadiano.
6) Parnasianismo e Simbolismo no Brasil.
7) O Romance de 30.
8) A poesia brasileira no século XX.
9) O conto brasileiro no século XX.
10) O teatro brasileiro no século XX.

Rio Grande, 24 de março de 2010.

Atilla Louzado Junior
Diretor do ILA

