
 Rua Barão de Jeremoabo,Telefone  PROCESSO SELETIVO A Chefe do Departamento deda Bahia – UFBA, no uso deSUPAC de nº 06/2018, de convocaçãopublicado em extrato no D.O.U.,(www.supac.ufba.br), torna públicosimplificado para contrataçãoRomânicas, de acordo com condições contidas neste EditalLetras.  1. Das Disposições PreliminaresNúmero de vagas: 1 Regime de trabalho: 40 horas Matéria: Língua e literatura francesaDisciplinas / Dias e horários:  LETB39 Língua francesa LETA37 Leitura de textosLETA 79  Conto da língua LETA82 Poesia da língua 1.1. O processo seletivo seráPortaria interna do Departamentocandidatos, depois de se verificarcandidatos inscritos, conforme 2. Das Inscrições 2.1. As inscrições estarão abertas2.2. O candidato deverá requererapresentar comprovante de pagamento 

Universidade Federal da Bahia Instituto de Letras Departamento de Letras Românicas Jeremoabo, s/nº - Ondina - CEP 40170-115 - SalvadorTelefone (071) 3283-6214 / E-mail: let05@ufba.br EDITAL INTERNO Nº 06/2018 SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTEDETERMINADO de Letras Românicas do Instituto de Letras dade suas atribuições legais, tendo em vista o convocação para contratação de docente porD.O.U., no 232, de 04/12/2018 e disponívelpúblico que estarão abertas as inscrições paracontratação de docente por tempo determinado do Departamento a legislação pertinente e complementar, medianteEdital Interno, publicado no mural do segundo Preliminares  francesa   em nível básico Turma 2  às 2a, 3aàstextos em língua francesa Turma 2 às 4a e22:20 francesa  Turma 1  às 4a e14:50língua francesa Turma 1 às 4a e18:30será realizado por Banca Examinadora devidamenteDepartamento de Letras Românicas, após o términoverificar que não há relação entre os professoresconforme resolução 05/2015. abertas no período de 03/12/2018 até às 18h do diarequerer sua inscrição na Secretaria do Departamento,pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$

Salvador-BA  let05@ufba.br  
DOCENTE POR TEMPO 

da Universidade Federal  disposto no Edital da por tempo determinado, disponível no site da SUPAC para processo seletivo Departamento de Letras mediante as normas e  andar do Instituto de 

3a e 5a, das 18:30 às 20:20 horas e 6a, das 18:30 às 22:20 horas e 6a, das 13:00 às 14:50 horas e 6a, das 16:40 as 18:30 horas devidamente constituída por término das inscrições dos professores indicados e os 
dia 14/12/2018. Departamento, bem como R$ 20,00 (vinte reais). 



2.3. O pagamento será efetuado nas agências do Banco do Brasil, através de Guia de Recolhimento da União – GRU simples, a ser obtida no site http://www.supac.ufba.br. 2.4. O requerimento de inscrição deverá estar instruído com:   I) Original e cópia, a ser autenticada por servidor credenciado no ato da inscrição, dos   seguintes documentos: a) Diploma de graduação, requisito mínimo; b) Título de Mestre, de Doutor ou de Livre-Docente, requisito complementar e opcional; c) Documento oficial de Identidade, para brasileiros; d) Prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros; e) Certidão de quitação eleitoral, emitida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, para brasileiros; f) Documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros; g) Comprovantes do PIS ou PASEP; h) Certidão de nascimento dos filhos menores de seis anos, quando for o caso. II) Currículo Lattes atualizado, com os documentos comprobatórios, em 1 via.  2.5. Para a titulação exigida no item anterior, somente serão considerados: a) Os diplomas de graduação registrados ou revalidados, até a contratação; b) Os títulos de Mestre e Doutor expedidos por instituições de ensino superior nacionais ou por universidades estrangeiras registrados ou revalidados, até a contratação; c) Os títulos de Doutor obtidos na  forma  da  legislação  anterior  à  Lei  nº  5.540  de 28/12/68; d) Os títulos de Livre-Docente expedidos por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 2.6. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar- se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no processo seletivo. 2.7. A inscrição poderá ser efetivada pelo candidato ou seu procurador legalmente constituído. 2.8. Não será aceita em hipótese alguma inscrição condicionada. 2.9. Os dados informados no ato da inscrição e o pagamento da taxa são de responsabilidade exclusiva do candidato. 2.10. Será cancelada a inscrição do candidato que tenha efetuado pagamento do valor da inscrição através de cheque e este seja devolvido, por qualquer motivo. 2.11. A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as provas e a contratação do candidato, desde que verificada a falsidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregularidade nas provas ou em documentos apresentados. 2.12. Não haverá isenção de pagamento dos valores estabelecidos no item 2.2. 2.13. Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do processo seletivo por conveniência da Administração ou motivo de força maior. 2.14. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo com as condições previstas neste Edital Interno.  3. Do Processo Seletivo 3.1. O processo seletivo constará de quatro etapas distintas: a) Prova escrita, com peso 3 e caráter eliminatório; b) Prova didática, com peso 4; c) Entrevista, com peso 1; d) Análise de currículo, com peso 2.  



3.2. As provas serão realizadas no Instituto de Letras, em sala a ser divulgada no mural dos Departamentos (2º andar) a) Prova escrita: dia 18/12/2018, das 08:00 às 11:00 horas. Divulgação dos resultados: dia 19/12/2018 às 08:00 horas. b) Provas didáticas e entrevistas: dia 19/12/2018, às 10h30min. Sorteio da ordem das apresentações: dia 19/12/2018 às 08h15min. Sorteio do ponto pelo candidato: dia 19/12/2018 às 08h30min.  Os demais candidatos sortearão o respectivo ponto a cada hora subsequente. Realização da prova didática: 19/12/2018. Primeiro candidato às 10h30min. Os demais candidatos apresentarão a respectiva aula a cada hora subsequente;  c) Análise de currículo: trabalho interno da banca examinadora; d) Divulgação dos resultados: dia 20/12/2018 às 15:00 horas.  4. Da Realização das Provas 4.1. Para as provas didática e escrita estão indicados determinados pontos, versando sobre itens dos programas das disciplinas do processo seletivo, distribuídos conforme o Anexo I deste Edital Interno. 4.2.  A indicação bibliográfica consta do Anexo I deste Edital Interno. 4.3. Será sorteado pelo presidente da banca examinadora um único ponto para todos os candidatos, ficando o ponto sorteado eliminado da lista de pontos para a prova didática. 4.4. Em nenhuma das provas do processo seletivo será admitida a comunicação direta ou indireta entre os candidatos.   4.5. Da Prova Escrita 4.5.1. A prova escrita será destinada a avaliar os conhecimentos do candidato em relação à matéria alvo do Processo Seletivo, assim como sua capacidade de expressão em Língua francesa. 4.5.2. A duração máxima da prova escrita será de 3 (três) horas.  4.5.3. Durante a realização da prova escrita é vedada qualquer consulta a materiais de referência, seja qual for a sua natureza. 4.5.4. O resultado da prova escrita será divulgado em até 24 horas após o sorteio do ponto dessa mesma prova, em horário e local informados aos candidatos pela banca avaliadora, antes do início da prova escrita. 4.5.5 Os candidatos podem se identificar em suas provas, mediante menção de seus nomes, sem que isso implique em desclassificação.   4.6. Da Prova Didática 4.6.1. A prova didática terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, à capacidade de comunicação, de organização do pensamento e de planejamento, às estratégias de ensino utilizadas e domínio dos recursos didáticos utilizados e à apresentação da aula. Deverá ser ministrada em Língua Francesa.  4.6.2. Cada candidato disporá para a apresentação da sua aula de um mínimo de 30 (trinta minutos) e um máximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, sendo a ele vedado o comparecimento dos demais candidatos, sejam estes eliminados ou não. 4.6.3. Durante a apresentação da sua aula, o candidato não poderá contar com o apoio de um eventual público, sendo, não obstante, a prova didática aberta ao público. 4.6.4. Será atribuída a nota 0 (zero) na prova didática ao candidato cuja aula for inferior a 30 (trinta) minutos. 4.6.5. As provas didáticas serão realizadas em tantas sessões públicas quantos forem os candidatos inscritos. 



4.6.6. A ordem de realização da prova didática e da entrevista será definida por sorteio, a ser realizado imediatamente após a divulgação do resultado da prova escrita. 4.6.7 O candidato que ultrapassar 45 minutos terá a sua aula interrompida e declarada como finalizada pelo Presidente da Banca Examinadora, não implicando em sua eliminação. 4.6.7. A ordem de tiragem, pelos candidatos, nos sorteios, será definida conforme a ordem alfabética dos seus nomes. 4.6.8. Os candidatos sortearão os pontos das respectivas provas didáticas duas horas antes do seu início, no local de realização da própria prova. 4.6.9. A apresentação de um mesmo ponto de avaliação por vários candidatos não é vedada e será ditada pelo resultado do sorteio de ponto mencionado em 4.6.8. 4.6.10. Cada candidato entregará o plano de aula condizente com o ponto de avaliação por ele sorteado, impresso, em 03 (três) vias, antes do início da aula. Será eliminado o candidato que não apresentar o respectivo plano antes do início da aula.  4.7. Da Entrevista 4.7.1. Cada um dos membros da Banca Examinadora formulará até duas questões ao candidato após a apresentação da prova didática, versando sobre o interesse do candidato pela área que pretende ensinar e sobre conteúdos teóricos da(s) disciplina(s) em exame. 4.7.2. A entrevista a cada candidato terá a duração máxima de 15 minutos. 4.7.3. Os candidatos devem também ser arguidos sobre a disponibilidade de assumirem as aulas nos horários estabelecidos. 4.7.4. As entrevistas serão realizadas em Língua Francesa e/ou Portuguesa, em razão da matéria alvo do Processo Seletivo.   4.8. Da Análise do Currículo 4.8.1. O Currículo do candidato será analisado de acordo com o Barema constante do Anexo II deste Edital.  5. Da Avaliação das Provas e da Classificação 5.1. A Banca Examinadora reunir-se-á, privadamente, para avaliar as provas e emitir o seu juízo quanto a elas. 5.2. Para cada uma das provas, os examinadores atribuirão individualmente notas, obedecendo à escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 5.3 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 7 (sete) pontos na Prova Escrita. 5.4. Cada examinador atribuirá uma nota final aos candidatos que será resultante da média ponderada das notas das provas, considerados os pesos previstos no item 3.1. 5.5. A média ponderada das notas de cada candidato é igual à soma por examinador das notas (notas de cada prova multiplicadas pelos respectivos pesos) dividida por dez. 5.6. A nota final geral do candidato será resultante da média aritmética das notas finais atribuídas por cada um dos examinadores. 5.7. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final geral igual ou superior a 7 (sete) pontos. 5.8. Será considerado como primeiro colocado o candidato que obtiver a maior média aritmética das notas finais atribuídas pelos examinadores, ou seja, a maior nota final geral. 5.9. A classificação dos candidatos aprovados será estabelecida conforme a classificação das respectivas notas finais gerais por ordem decrescente. 5.10. Um candidato que obtiver uma nota final geral inferior a 7 (sete) pontos será declarado reprovado no Processo Seletivo.   



6. Da Homologação do Resultado das Provas e dos Recursos 6.1. A Banca Examinadora elaborará relatório final contendo as diversas avaliações e pareceres dos membros da Banca Examinadora, referentes aos candidatos e, em exposição sucinta, narrará os fatos e as provas do Processo Seletivo, justificando as indicações, se houver. 6.2. O relatório final da Banca Examinadora deverá ser submetido ao Chefe do Departamento, conforme Resolução nº 05 de 27/11/2015, do Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia – CONSUNI. 6.3. A Banca Examinadora preencherá e assinará o Formulário E – Resultado do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Docente por Tempo Determinado. 6.4. O candidato poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, indicando com precisão os pontos a serem examinados, mediante requerimento dirigido à Direção da Unidade de Ensino e protocolado na Secretaria da Unidade de Ensino, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da publicação do resultado das provas. 6.5. Os recursos serão julgados pela Congregação da Unidade de Ensino. 6.6. Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou correio eletrônico. 6.7. Recursos inconsistentes e extemporâneos serão indeferidos preliminarmente. 6.8. O resultado dos recursos estará à disposição dos interessados na Unidade de Ensino.  7. Das Disposições Gerais 7.1. A aprovação no processo seletivo não assegura ao candidato o direito de contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das normas legais pertinentes e à rigorosa ordem de classificação. 7.2. O prazo de validade do processo seletivo será de 1 (um) ano contado a partir da data da publicação do resultado da seleção no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período. 7.3 Os candidatos aprovados e selecionados serão contratados no nível I, da classe de Professor Auxiliar, em conformidade com a Lei nº 12.772, de 28.12.2012 (Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal). Apesar de ser contratado como auxiliar receberá a Retribuição por Titulação – RT conforme a titulação que possua. 7.4. O contrato poderá ser renovado a cada semestre pelo período máximo de dois anos, a depender da necessidade do Departamento, conforme Lei Federal, nº 8.745/1993. 7.5. A vaga do professor substituto está diretamente vinculada ao afastamento de um professor efetivo e deixará de existir no retorno deste professor. 7.6. A inscrição do candidato no processo seletivo implica conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas no presente Edital Interno, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 7.7. Este processo seletivo é regido pela Lei Federal de nº 12.772 de 28.12.2012 e pela Resolução nº 05 de 27.11.2015, do CONSUNI, disponível no site da SUPAC (www.supac.ufba.br). 7.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Letras Românicas e em grau de recurso pela Congregação da respectiva Unidade de Ensino.  Salvador,  20 de novembro de 2018.   Profª. Drª. Cristiane Maria Landulfo Chefe do Departamento de Letras Românicas Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia 



 ANEXO I – EDITAL INTERNO Nº 06/2018   Lista de pontos para o processo seletivo:  1)Textos narrativos literários em língua francesa;  2) Textos poéticos em língua francesa;  3) Ensino de textos literários de língua francesa;  4) Leitura e compreensão de textos em língua francesa;  5) Aspectos contrastivos morfo-sintáticos do francês e do português.   Indicações bibliográficas:  ABDALLAH-PRETCEILLE, Martine. La littérature comme espace d’apprentissage de l’altérité et du divers. Synergies Brésil, n° spécial 2, 2010. p. 145-155. https://gerflint.fr/Base/Bresil_special2/abdallah_prectceille.pdf  ARZATE OTAMENDI, Mariana; VELAZQUEZ HERRERA, Adelina. Intégration du texte littéraire dans la classe de langue : une expérience pédagogique mise en œuvre en contexte universitaire. Synergies Mexique, n° 2, 2012, p. 41-55. http://goo.gl/qlVbku   BAO, Yening. De la dimension poétique des textes littéraires en classe de FLE. Synergies Chine, n° 7,2012. p. 169-178. http://goo.gl/SxZnqA  BICALHO, Ana Maria. Materiais didáticos de francês como língua estrangeira e a competêncai multicultural. In: SHEYERL, D; SIQUEIRA, S. (Org.) Materias didáticos  para o ensino de línguas na contemporaneidade: Constestações e Proposições. Salvador: EDUFBA, 2012.  BELEN, Artunedo Guillén. La « littérature-monde » dans la classe de FLE : Passage culturel et réflexion sur la langue. Synergies Espagne,n° 2, 2009, p. 235-244. https://gerflint.fr/Base/Espagne2/belen.pdf  BRUNEL, Pierre; CHEVREL, Yves. Compêndio de literatura comparada. Lisboa, PO: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.  CANDIDO, Antonio. Na sala de aula. Caderno de análise literária. São Paulo: Ática, 2000.  CHARAUDEAU, Patrick. Grammaire du sens et de l’expression. Paris: Hachette Livre, 1992.  CHAUVIN, Danièle;CHEVREL, Yves.Introduction à la littérature comparée:Du commentaire à la dissertation.Paris : Dunod, 1996.  CUQ, Jean-Pierre. (Org.). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International, S.E.J.E.R., 2003  CUQ, Jean-Pierre; GRUCA, Isabelle. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde.Grenoble: PUG, 2002. 



  DE PIETRO, Jean-François; THONHAUSER Ingo (Dir.). Culture et littérature dans l’enseignement des langues. Babylonia, 2012, n° 2, p. 3-84. http://babylonia.ch/fr/archives/2012/numero-2/  GALVEZ, Fabrice Frédéric. Formation de professeurs à l’Universidade Federal da Bahia: pertinences et impertinences de la perspective actionnelle. in Réfléchir, séduire, construire: le français pour l'avenir / Org. Kelecom, K.J.. Niterói: Aliança Francesa, 2015. p.303-311. Actes du XIX Congrès de la Fédération Brésilienne des Professeurs de Français. Livro digital, www.fbpf.org/congrès/nationaux.  MOREL, Anne-Sophie. Littérature et FLE : État des lieux, nouveaux enjeux et perspectives. Synergies Monde, n° 9, 2012. p. 141-148. https://gerflint.fr/Base/Monde9/morel.pdf  PORTELLA, Eduardo. La critique littéraire au Brésil. Synergies Brésil, n° spécial 2,  2010. p. 47-52. https://gerflint.fr/Base/Bresil_special2/eduardo.pdf  RIEGEL, M.; PELLAT, J.-C.; RIOUL, R. Grammaire méthodique du français. Paris : Presses universitaires de France, 3e édition, 2014.  RIQUOIS, Estelle. Exploitation pédagogique du texte littéraire et lecture littéraire en FLE : Un équilibre fragile. Genève : XIX rencontres des chercheurs en didactique des littératures, mars 2010. http://goo.gl/Jgme5n  TROTTET, Soline; AMIREAULT, Valérie. Les contes et légendes : Des discours ni tout à fait oraux, ni tout à fait écrits. Synergies Mexique, n° 3,2013. p. 61-77. http://goo.gl/CTPsGi   VEIGA, Cláudio. Nova gramática do francês. São Paulo: Editora Coleção F.T.D. Ltda, n/d.   



 ANEXO II – EDITAL INTERNO Nº 06/2018  Tabela de valores para análise de currículo (barema):  I/V TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS – GRADUAÇÃO Max.35  Graduação na área (Bacharelado/Licenciatura) 35 Graduação em área afim 18 Graduação em outra área 9  II/V TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS – PÓS-GRADUAÇÃO Max. 15  Doutorado concluído na área 15 Doutorado concluído em área afim 8 Doutorado concluído em outra área 5 Mestrado concluído na área 8 Mestrado concluído em área afim 4 Mestrado concluído em outra área 2 Especialização concluída na área (360h) 4 Especialização concluída em área afim (360h) 2 Especialização concluída em outra área (360h) 1  III/V FORMAÇÃO COMPLEMENTAR Max.  5  Doutorado em curso na área 2 Mestrado em curso na área 1 Curso de formação complementar na área (por cada dez horas) 1 Curso de formação complementar em área afim (por cada dez horas) 0,5 Participação como ouvinte em congresso, simpósio, encontros - na área (por participação) 0,5  IV/V ATIVIDADES DE ENSINO Max. 35  Ensino superior na área (pontos por semestre) 5 Ensino superior em áreas afins (pontos por semestre) 2 Ensino superior em outra área (pontos por semestre) 1,5 Ensino fundamental 2 e/ou médio na área (pontos por semestre) 4 Ensino fundamental 2 e/ou médio em área afim (pontos por semestre) 2 Ensino fundamental 1 na área (pontos por semestre) 2 Ensino fundamental 1 em área afim (pontos por semestre) 1 Docência em curso de extensão universitária e/ou cursos livres na área(pontos por semestre)  3 Estágio extracurricular na graduação 1 



 Monitoria na área (por semestre) 3 Monitoria em outra área (por semestre) 1 Programa institucional de bolsas de iniciação didática concluído na área  1,5  V/V OUTRAS ATIVIDADES Max.  10  Aprovação em concurso público na área em nível superior (por aprovação) 1,5 Aprovação em concurso público na área em nível básico (por aprovação) 1 Aprovação em seleção pública na área em nível superior (por aprovação) 0,5 Livro didático, científico ou literário publicado na área (didático ou científico) 4 Pós-Doutorado concluído na área 4 Pós-Doutorado concluído em área afim 3 Pós-Doutorado concluído em outra área 2 Estágio sanduíche de Doutorado na área 1,5 Artigo ou ensaio de natureza científica publicado na área em periódico ou como capítulo de livro (por publicação)  2 Artigo ou ensaio de natureza científica publicado em área afim em periódico ou como capítulo de livro (por publicação)  1 Publicação em anais de evento na área (por publicação) 1 Publicação em anais de evento em área afim (por publicação) 0,5 Orientação científica na área - por pesquisa concluída 3 Orientação científica em área afim - por pesquisa concluída 1 Conferências e palestras proferidas - na área (por atividade) 2 Conferências e palestras proferidas - em área afim (por atividade) 0,5 Participação em mesa-redonda, mini-curso - na área (por atividade) 1,5 Participação em mesa-redonda, mini-curso - em área afim (por atividade) 0,5 Programa institucional de bolsas de iniciação científica concluído na área 1,5 Programa institucional de bolsas de iniciação a extensão concluído na área 1,5 Comunicações científicas proferidas - na área (por atividade) 1 Tradução relacionada à língua da seleção - por livro publicado 4 Tradução de artigo ou ensaio de natureza científica ou literária publicada (por publicação)  2 Interpretação relacionada à língua da seleção - por atividade 1 Livro publicado na área literária 4 Direção artística - por atividade 1,5 Atuação artística - por atividade 1    


