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Os trabalhos publicados em coautoria receberão 50% da pontuação dos trabalhos de autoria exclusiva do candidato.
Tabela 6: Títulos acadêmicos
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. Doutorado na área do certame Digitalização do diploma ou declaração de conclusão do curso, indicando que não há
pendências e que o diploma encontra-se em fase de expedição.

10 pontos

. Mestrado na área do certame Digitalização do diploma ou declaração de conclusão do curso, indicando que não há
pendências e que o diploma encontra-se em fase de expedição.

8 pontos

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Em caso de conflito entre o Edital PROGEP nº 87/2021 e o disposto neste edital, devem prevalecer as disposições do primeiro.
5.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.

MARCIO MAGNO COSTA

EDITAL Nº 98/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio
da Portaria/R/UFU/nº 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, pág. 26; e tendo em vista o que
estabelecem a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, bem como o Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, alterado pela Portaria
Interministerial nº 316, de 9 de outubro de 2017, e o Decreto nº 8.260, de 29 de maio de 2014, e o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019; e também o Estatuto e o Regimento Geral
da UFU, a Resolução CONDIR nº 2/2021 e demais legislações pertinentes, torna públicas as especificações do processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto,
conforme Edital PROGEP nº 87/2021.

1. ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
1.1. Unidade acadêmica: Faculdade de Medicina
1.2. Campus de atuação: Umuarama, localizado na cidade de Uberlândia / MG.
1.3. Descrição da vaga:

. Área/subárea Número de
vagas

Qualificação Mínima Exigida Regime de trabalho

. Clínica
Médica/Reumatologia

1 (uma) Graduação em Medicina, Residência na área de Clínica Médica em serviço reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM) e Residência Médica na área de Reumatologia em serviço reconhecido pela Comissão Nacional

de Residência Médica (CNRM)

40 (Quarenta)
horas semanais

1.4. Disciplinas a serem ministradas: Todas as disciplinas dos eixos Atividades Discursivas e de Prática Laboratorial (ADPL) e Atividades Profissionais de Saúde Individual e Coletiva
(APSIC) e quaisquer outras disciplinas determinadas pela Unidade, correlatas à área do processo seletivo.

1.5. Conteúdo programático:
I. Artrite reumatóide;
II. Artrites infecciosas e reativas;
III. Artrites microcristalinas;
IV. Displasias óssea e articular;
V. Doença de Behçet;
VI. Doença mista do tecido conjuntivo e síndromes de superposição;
VII. Doenças osteometabólicas;
VIII. Esclerose sistêmica e síndromes relacionadas;
IX. Lúpus eritematoso sistêmico;
X. Miopatias inflamatórias;
XI. Síndrome da fibromialgia;
XII. Síndrome de Sjogren;
XIII. Síndromes dolorosas regionais;
XIV. Síndrome dos anticorpos antifosfolípides;
XV. Vasculites sistêmicas.
1.6. Referencial bibliográfico:
I. CARVALHO, M. A. P. et al. Reumatologia: Diagnóstico e tratamento. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
II. FIRESTEIN, G. S. et al. Kelley´s Textbook of Rheumatology. 10. ed. Elsevier, 2017.
III. HOCHBERG, M. et al. Rheumatology. 7. ed. Elsevier, 2018.
IV. SOUZA, J. T. et al. Livro da SBR. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
V. Plataforma virtual: UpToDate - www.uptodate.com.
2. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
2.1. O concurso será composto das seguintes provas e fases:

. Fa s e Av a l i a ç ã o Caráter Peso

. 1ª Fase: Prova escrita Eliminatório e classificatório 2

. 2ª Fase: Prova didática Eliminatório e classificatório 2

. 3ª Fase: Análise de títulos Classificatório 1

Somente os dez (10) primeiros classificados farão a 2ª fase (prova didática).
2.2. Cronograma previsto:

. At i v i d a d e Data Horário Local

. Prova escrita 07/11/2021 13:10 Bloco 3Q, no Campus Santa Mônica, na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, no Bairro Santa Mônica, na
cidade de Uberlândia/MG - CEP: 38408-100

. Sorteio público da ordem de
realização da prova didática

13/12/2021 08:00 Sala virtual da comunidade FAMED/UFU - Concursos e PSS no Conferênciaweb:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/famedufu-concursos-e-pss

. Sorteio público do tema da
prova didática

13/12/2021 08:00 Sala virtual da comunidade FAMED/UFU - Concursos e PSS no Conferênciaweb:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/famedufu-concursos-e-pss

. Prova didática 14/12/2021 08:00 Sala virtual da comunidade FAMED/UFU - Concursos e PSS no Conferênciaweb:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/famedufu-concursos-e-pss

. Entrega dos títulos 08/02/2022 a
10/02/2022

De 00:00 de 08/02/2022 às
23:59 de 10/02/2022

E-mail: concursoepss.famedufu@gmail.com

. Análise dos títulos 11/02/2022 09:00 Sala virtual da comunidade FAMED/UFU - Concursos e PSS no Conferênciaweb:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/famedufu-concursos-e-pss

2.2.1. Caso seja necessário realizar outro(s) sorteio(s) de temas, estes ocorrerão em intervalos de 24 horas.
3. PROVA ESCRITA
3.1. A prova escrita consistirá em uma dissertação sobre tema sorteado.
3.2. Critérios de correção da prova escrita:

. Nº Critério Descrição (O que se espera do candidato em cada critério) Pontuação
Máxima

. 1 Pertinência temática e abordagem teórico conceitual:
densidade teórica; capacidade crítica

I. Consistência do referencial teórico-conceitual utilizado para a elaboração do texto (30 pontos) II.
Compatibilidade teórico-conceitual com o tema apresentado (10 pontos)

III: Capacidade de argumentação crítica dos conceitos e fundamentos dos argumentos (10 pontos)
IV: Capacidade de relacionar a teoria e prática com exemplificação pertinente (5 pontos)

V: Adequação dos conceitos atuais da literatura (5 pontos)

60 pontos

. 2 Estruturação textual I: Introdução (6 pontos)
II: Desenvolvimento (8 pontos)

III: Conclusão (6 pontos)

20 pontos

. 3 Qualidade e rigor da exposição das ideias I: Clareza (3 pontos)
II: Uso adequado da língua vernácula (4 pontos)

III: Coerência e coesão textual (3 pontos)

10 pontos

. 4 Capacidade de síntese I: Capacidade de resumir os principais pontos do tema (5 pontos)
II: Desenvolvimento do raciocínio teórico-prático de forma consistente (5 pontos)

10 pontos

. T OT A L 100

4. PROVA DIDÁTICA
4.1. A prova será realizada no formato remoto.
4.2. Recursos que serão disponibilizados para os candidatos: A prova didática será realizada remotamente na sala virtual da comunidade FAMED/UFU - Concursos e PSS no

Conferênciaweb/MConf/RNTP: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/famedufu-concursos-e-pss.
4.2.1. O ingresso do público na sala virtual só será permitido antes do início da apresentação do(a) candidato(a) para verificação da identidade dos presentes;
4.2.2. O plano de aula deve ser entregue para a realização da prova didática. Portanto, pode ser enviado por e-mail no dia anterior à realização da prova, que é o dia do sorteio

do tema, ou no próprio dia da prova didática antes de seu início.

EDITAL Nº 98/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

www.pciconcursos.com.br
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4.3. Recursos que poderão ser utilizados, por conta do candidato: Para repasse à Comissão Julgadora, o(a) candidato(a) deverá enviar à Secretaria da Faculdade de Medicina, no
endereço concursoepss.famedufu@gmail.com, o plano de aula que será apresentado na prova didática, constando referenciais bibliográficos e/ou materiais que serão indicados aos
estudantes de graduação. O(A) candidato(a) deverá dispor de notebook ou computador próprio com recursos funcionais de áudio e imagem, bem como sistema operacional Windows e
programas de apresentação do tipo Microsoft PowerPoint ou LibreOffice Impress. A apresentação poderá ser realizada por compartilhamento de tela ou convertida em PDF para
carregamento na sala virtual.

4.4. Recursos que NÃO poderão ser utilizados: Será vedado ao(à) candidato(a), durante a realização da prova, o uso de celulares e quaisquer tipos de bibliografia ou anotações
individuais que não constem do plano de aula entregue aos membros da Comissão Julgadora.

4.5. Critérios de correção da prova didática:

. Nº Critério Descrição (O que se espera do candidato em cada critério) Pontuação Máxima

. 1 Pertinência
temática e
abordagem teórico

conceitual

I. Domínio do conteúdo (10 pontos)
II. Relação da teoria e prática (10 pontos)

III. Coerência entre o plano de aula apresentado e o desenvolvimento da aula (10 pontos)
IV: Capacidade de argumentação crítica dos conceitos e fundamentos dos argumentos (10 pontos);

V: Capacidade de relacionar a teoria e prática com exemplificação pertinente (10 pontos)

50 pontos

. 2 Tempo de
apresentação

Tempo entre 40 e 50 minutos: 10 pontos. Para cada minuto acima ou abaixo deste tempo será descontado 1 ponto. Pontuação a ser
obtida: *Igual ou acima de 60 minutos: 0 pontos *59 minutos: 1 ponto *58 minutos: 2 pontos *57 minutos: 3 pontos *56 minutos: 4 pontos
*55 minutos: 5 pontos *54 minutos: 6 pontos *53 minutos: 7 pontos *52 minutos: 8 pontos *51 minutos: 9 pontos *40-50 minutos: 10
pontos *39 minutos: 9 pontos *38 minutos: 8 pontos *37 minutos: 7 pontos *36 minutos: 6 pontos *35 minutos: 5 pontos 34 minutos:

4 pontos *33 minutos: 3 pontos *32 minutos: 2 pontos *31 minutos: 1 ponto *Igual ou abaixo de 30 minutos: 0 pontos

10 pontos

. 3 Didática I: Adequação da metodologia e recursos didáticos aos objetivos de aprendizagem (10 pontos)
II: Organização e clareza das informações e da fala (10 pontos)

III: Criatividade e postura (forma de transmissão, exposição e linguagem) (10 pontos)

30 pontos

. 4 Capacidade de
síntese

I: Capacidade de resumir os principais pontos do tema (5 pontos)
II: Desenvolvimento do raciocínio teórico-prático de forma consistente (5 pontos)

10 pontos

. T OT A L 100

5. ANÁLISE DE TÍTULOS ACADÊMICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
5.1. A pontuação não será cumulativa, e será considerado apenas o título de maior grau e que seja na área de conhecimento definida no edital, não sendo pontuada a titulação

mínima exigida como requisito à investidura.
5.2. Serão consideradas somente as atividades realizadas no ano vigente do concurso, até a data de apresentação dos documentos, e nos 5 (cinco) anos civis anteriores.
5.3. Os documentos deverão ser apresentados eletronicamente, pelo e-mail concursoepss.famedufu@gmail.com (caso não seja possível o envio da documentação num único

email, será admitida a fragmentação desta em mais e-mails desde que estejam devidamente identificados). É de responsabilidade do candidato o teor e a integridade dos documentos
digitalizados. Em caso de dúvida motivada e fundamentada quanto à autenticidade ou veracidade do documento, a Unidade poderá solicitar a apresentação do original para
conferência.

5.3.1. Os títulos enviados fora do período previsto serão desconsiderados.
5.3.2. Todos os documentos comprobatórios de títulos deverão ser organizados em arquivo(s) em formato PDF, seguindo a sequência na ordem crescente dos itens de cada tabela

de pontuação indicada neste edital.
5.3.3. O(a) candidato(a) deverá apresentar os comprovantes acompanhados por tabela com a pontuação já preenchida, conforme previsto no edital.
5.3.4. Especificar no assunto do e-mail o seguinte: Títulos Acadêmicos e Experiência Profissional - Nome do(a) candidato(a).
Tabela 1: Experiência docente nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 26 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Docência no Ensino Superior na área do certame Digitalização de declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior, indicando descrição
das atividades e período em que foram desenvolvidas

0,5 ponto por
disciplina

. 3 Docência no Ensino em Cursos de Pós Graduação lato sensu Digitalização de declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior, indicando descrição
das atividades e período em que foram desenvolvidas

0,5 ponto por
semestre

. 4 Orientação ou coorientação de Bolsistas de Iniciação
Cientifica

Digitalização de declaração emitida pelo Coordenador do Curso ou do Programa
Institucional

0,4 ponto/trabalho

. 5 Orientação ou coorientação de Trabalhos de Conclusão de
Curso

Digitalização de declaração emitida pelo Coordenador do Curso 0,4 ponto/trabalho

. 6 Participação em Bancas Examinadoras de Trabalho de
Conclusão de Curso - TCC

Digitalização de declaração emitida pelo Coordenador do Curso 0,1 ponto/banca

. 7 Participação em Bancas Examinadoras de Especialização Digitalização de declaração emitida pelo órgão responsável pela atividade 0,1 ponto/banca

. 8 Participação em Bancas Examinadoras de Qualificação ou
Banca de Defesa de Mestrado

Digitalização de declaração do órgão responsável pela atividade 0,2 ponto/banca

. 9 Participação em Bancas Examinadoras de Qualificação ou
Banca de Defesa de Doutorado

Digitalização de declaração do órgão responsável pela atividade 0,2 ponto/banca

Tabela 2: Experiência profissional não docente nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 24 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Atuação profissional como médico em Hospital Universitário Digitalização de carteira de trabalho ou contrato de trabalho 1 ponto por ano

. 2 Atuação como médico em Hospital Privado Digitalização de carteira de trabalho ou contrato de trabalho 1 ponto por ano

. 3 Atuação como médico em Serviço Público de saúde Digitalização de carteira de trabalho ou contrato de trabalho 1 ponto por ano

Tabela 3: Experiência em gestão acadêmica nos últimos 5 anos
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Diretor de Unidade Acadêmica ou Administrativa Digitalização de declaração da instituição ou portaria de nomeação do órgão
responsável

3 pontos por ano

. 2 Coordenação de curso de Graduação ou Pós-Graduação (lato sensu ou
stricto sensu)

Digitalização de declaração da instituição ou portaria de nomeação do órgão
responsável

1,5 ponto por ano

. 3 Chefe de Setor ou Departamento de Unidade Acadêmica ou
Administrativa

Digitalização de declaração da instituição ou portaria de nomeação do órgão
responsável

0,5 ponto por ano

. 4 Tutoria de Programa de Educação Tutorial Digitalização de declaração da instituição responsável 0,5 ponto por ano

. 5 Participação em Banca de Concurso Público ou Processo Seletivo para
docente

Digitalização da Ata da Banca ou declaração emitida pela instituição
responsável

0,5 ponto por
participação

Tabela 4: Atividades de extensão nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 12 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Coordenação de projeto de extensão Digitalização de declaração da instituição responsável 4 pontos por projeto

. 2 Coordenação de Extensão na Unidade/Faculdade/Instituto de atuação em docência Digitalização de declaração da instituição responsável 2 pontos por projeto

. 3 Participação como membro de Equipe de Projeto de Extensão Digitalização de declaração da instituição responsável 2 pontos por projeto

. 4 Orientação de Projeto de Extensão Digitalização de declaração da instituição responsável 1 pontos por projeto

. 5 Curso de Extensão ministrado Digitalização da declaração da instituição responsável 1,5 ponto por curso

Tabela 5: Produção científica, técnica, artística ou cultural nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 16 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO INDIVIDUAL

. 1 Publicação de Artigo Técnico-Científico em Periódico Internacional Indexado Digitalização de documento comprobatório (capa, contracapa e/ou
artigo)

3 pontos por artigo

. 2 Publicação de Artigo Técnico-Científico em Periódico Nacional Indexado Digitalização de documento comprobatório (capa, contracapa e/ou
artigo)

2 pontos por artigo

. 3 Publicação de Trabalho Completo em Periódico Não-Indexado ou em Anais de
Reunião Científica Nacional ou Internacional

Digitalização de documento comprobatório (capa, contracapa e/ou
trabalho)

1 ponto por trabalho

. 4 Publicação de Livro Técnico Digitalização de documento comprobatório (capa, contracapa,
sumário e duas páginas iniciais do capítulo inicial e do capítulo

final)

2 pontos por livro

. 5 Publicação de Capítulo de Livro Técnico Digitalização de documento comprobatório (capa, contracapa,
sumário e duas páginas iniciais do capítulo)

1 ponto por capítulo

. 6 Participação em Comissão Organizadora de Eventos Científicos ou Técnicos Digitalização de declaração da coordenação do evento 0,5 ponto por participação

. 7 Participação em Mesa Redonda, Painéis ou Debates em Eventos Científicos ou
Técnicos

Digitalização de declaração da coordenação do evento 0,5 ponto por participação

. 8 Apresentação de Trabalho ou Mostra Documental em Evento Científico Nacional
ou Internacional

Digitalização do certificado de apresentação do trabalho 1 ponto por trabalho

. 9 Proferir Palestras ou Conferências, ou Ministrar Minicursos em Congressos,
Seminários, Simpósios ou outros Eventos Científicos Nacionais ou Internacionais

Digitalização do certificado de apresentação da palestra,
conferência ou minicurso

1 ponto por palestra,
conferência ou minicurso

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE2OTphNGYy:RnJpLCAxMCBTZXAgMjAyMSAxMzo1Nzo0NyAtMDMwMA==

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021090600104

104

Nº 169, segunda-feira, 6 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

Os trabalhos publicados em coautoria receberão a mesma pontuação dos trabalhos de autoria exclusiva do candidato.
Tabela 6: Títulos acadêmicos
Pontuação máxima da categoria: 12 pontos

. D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. Doutorado na área do certame Cópia do diploma ou declaração de conclusão do curso, indicando que não há pendências e que o diploma
encontra-se em fase de expedição

12 pontos

. Mestrado na área do certame Cópia do diploma ou declaração de conclusão do curso, indicando que não há pendências e que o diploma
encontra-se em fase de expedição

6 pontos

DISPOSIÇÕES FINAIS
5.4. Em caso de conflito entre o Edital PROGEP nº 87/2021 e o disposto neste edital, devem prevalecer as disposições do primeiro.
5.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.

MARCIO MAGNO COSTA

EDITAL Nº 97/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio
da Portaria/R/UFU/nº 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, pág. 26; e tendo em vista o que
estabelecem a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, bem como o Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, alterado pela Portaria
Interministerial nº 316, de 9 de outubro de 2017, e o Decreto nº 8.260, de 29 de maio de 2014, e o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019; e também o Estatuto e o Regimento Geral
da UFU, a Resolução CONDIR nº 2/2021 e demais legislações pertinentes, torna públicas as especificações do processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto,
conforme Edital PROGEP nº 87/2021.

1. ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
1.1. Unidade acadêmica: Instituto de Letras e Linguística
1.2. Campus de atuação: Santa Mônica, localizado na cidade de Uberlândia / MG.
1.3. Descrição da vaga:

. Área Número de vagas Qualificação Mínima Exigida Regime de
trabalho

. Língua Latina, Literatura
Latina e Filologia
Românica

1 (uma) Graduação em Letras ou Língua Portuguesa ou Linguística ou Linguística Aplicada e Mestrado no universo das áreas do
CNPq de Letras ou Linguística ou Letras Clássicas ou Filologia ou Estudos Literários ou Língua Portuguesa.

40 (Quarenta)
horas semanais

1.4. Disciplinas a serem ministradas: Estudos Clássicos: Língua latina I, II, II e IV, Estudos Clássicos: Introdução à Literatura Latina, Estudos Clássicos: Fundamentos Literários I e
II, Filologia Românica e Língua Portuguesa, Filologia Portuguesa, Do Latim ao Português, Literatura Latina: Leitura de Textos Originais de Textos e quaisquer outras disciplinas determinadas
pela Unidade, correlatas à área do processo seletivo.

1.5. Conteúdo programático:
I. Morfossintaxe latina: casos e declinações - Ovídio, Metamorphoses, Livro VIII.
II. Evolução fonética do Latim ao Português - Appendix Probi.
III. O verbo latino: conjugações, modos, aspectos, vozes e depoentes - Cícero, Pro Archia.
IV. A prosa literária - Petrônio, Satyricon.
V. A poesia lírica - Catulo, Carmina.
VI. A poesia épica - Virgílio, Eneida.
VII. Sistema de versificação latino - Horácio, Carmina.
1.6. Referencial bibliográfico:
I. BASSETTO, Bruno Fregni. Elementos de Filologia Românica - Vol. I: História Externa das Línguas. São Paulo: EDUSP, 3ª ed., 2013.
II. BASSETTO, Bruno Fregni. Elementos de Filologia Românica - Vol. II: História Interna das Línguas Românicas. São Paulo: Edusp, 2010.
III. CARDEIRA, Esperança. O Essencial sobre a história do Português. Lisboa: Caminho, 2006.
IV. CARDOSO, Zélia de Almeida. A Literatura Latina. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
V. CARDOSO, Zélia de Almeida. Iniciação ao Latim. São Paulo: Ática, 2006.
VI. CAVALLO, Guglielmo; FEDELI, Paolo & GIARDINA, Andrea. O espaço literário da Roma antiga. Belo Horizonte: Editora Tessitura, 2010.
VII. FARIA, Ernesto. Dicionário Latino-Português. Belo Horizontes: Garnier, 2003.
VIII. FARIA, Ernesto. Fonética Histórica do Latim. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1957.
IX. FARIA, Ernesto. Gramática da Língua Latina. Brasília: FAE/MEC, 1995.
X. FURLAN, Oswaldo Antônio. Latim para o português: gramática, língua e literatura. Florianópolis: Editora da UFSC, 2006.
XI. ILARI, R. Linguística românica. 2ª. ed. São Paulo: Contexto, 2018.
XII. JONES, Peter V; SIDWELL, Keith. Aprendendo Latim: gramática, vocabulário, exercícios e textos. São Paulo: Odysseus, 2012.
XIII. MARTINS, Paulo. Literatura Latina. Curitiba: IESDE Brasil, 2009.
XIV. NOVAK, Maria da Glória; NERI, Maria Luiza (Org.). Poesia Lírica Latina. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
XV. REZENDE, Antônio Martinez. Latina essentia: preparação ao Latim. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
XVI. TEYSSIER, Paul. História da língua portuguesa. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
XVII. VASCONCELLOS, Paulo Sérgio de. Sintaxe do período subordinado latino. São Paulo: Editora Fap-Unifesp, 2013.
XVIII. VIARO, Mário Eduardo. Por trás das palavras: Manual de etimologia do português. São Paulo: Globo, 2004.
XIX. Textos literários para análise, discussão e tradução de trechos na prova didática:
a) Ovídio, Metamorphoses, Livro VIII
b) Appendix Probi.
c) Cícero, Pro Archia.
d) Petrônio, Satyricon.
e) Virgílio, Eneida.
f) Catulo, Carmina.
g) Horácio, Carmina.
1.7. Conforme item 5.5 do Edital PROGEP 87/2021, restando desertas as inscrições ou não havendo candidatos com inscrição deferida em número igual ou superior ao número

de vagas, será aberto novo período de inscrições das 15h do dia 08/10/2021 às 14h59 do dia 14/10/2021, devendo o pagamento da taxa ser feito até o dia 15/10/2021, passando a
qualificação mínima exigida a ser: Graduação em Letras ou Latim ou Letras Clássicas ou Língua Portuguesa ou Linguística ou Linguística Aplicada.

2. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
2.1. O concurso será composto das seguintes provas e fases:

. Fa s e Av a l i a ç ã o Caráter Peso

. 1ª Fase: Prova didática Eliminatório e classificatório 1

. 2ª Fase: Análise de títulos Classificatório 1

2.2. Cronograma previsto:

. At i v i d a d e Data Horário Local

. Sessão de Abertura do Processo Seletivo Simplificado 06/12/2021 08h00 Plataforma Mconf/RNP: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/nucleo-de-estudos-classicos-do-ileel

. Sorteio da Ordem da Realização da Prova Didática 06/12/2021 08h30 Plataforma Mconf/RNP: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/nucleo-de-estudos-classicos-do-ileel

. Sorteio da Prova Didática 06/12/2021 09h00 Plataforma Mconf/RNP: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/nucleo-de-estudos-classicos-do-ileel

. Publicação de Cronograma Ajustado da Prova
Didática

06/12/2021 Até 17h00 Site da DIRPS

. Prova Didática 07 a
10/12/2021

09h00 Plataforma Mconf/RNP: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/nucleo-de-estudos-classicos-do-ileel

. Entrega dos Títulos 14/01/2021 Até 18h00 Exclusivamente em meio eletrônico, pelo e-mail nucla.ufu@gmail.com

2.2.1 Caso seja necessário realizar outro(s) sorteio(s) de temas, estes ocorrerão em intervalos de 24 horas.
3. PROVA DIDÁTICA
3.1. A prova será realizada no formato remoto.
3.1.1. A prova didática constará de uma aula em nível de graduação (exposição oral), tomando como referência e público-alvo os alunos de graduação em Letras.
3.1.2. A aula deverá ser desenvolvida sobre um dos itens constantes do programa, sorteado de uma lista de 7 (sete) pontos (em horário previamente divulgado pela Comissão

Julgadora, em "sala virtual" e na presença de todos).
3.1.3. A prova didática ocorrerá exclusivamente de modo Síncrono, com a presença do candidato, da banca e demais interessados (ouvintes). Cada candidato com pedido de

inscrição deferida participante da prova didática possuirá uma "sala" na plataforma virtual previamente estabelecida pela Banca Examinadora. O acesso às "salas virtuais" será disponibilizado
pela Banca Examinadora através do link enviado para o e-mail informado pelo candidato no momento da inscrição.

3.1.4. O vídeo (câmera) dos membros da banca examinadora e do candidato deve sempre permanecer habilitado ao longo de todo o processo, para fins de identificação dos
participantes.

3.1.5. Após o início da prova didática, não será mais permitida a entrada do público, a fim de evitar a dispersão da atenção da banca ou do candidato.
3.2. Recursos que serão disponibilizados para os candidatos: A prova didática será realizada exclusivamente de forma remota por meio da plataforma Mconf/RNP, sendo este o

único recurso disponibilizado ao candidato.
3.2.1. O candidato deverá utilizar a própria plataforma Mconf/RNP para a apresentação de slides (arquivo preferencialmente em formato PDF), caso necessite.
3.2.2. O candidato terá, no máximo, 10 (dez) minutos, antes do início de sua prova didática, para realizar a conexão com a banca examinadora e compartilhar os links com os

arquivos que utilizará e que deseje compartilhar, incluindo aqueles de áudio, vídeo e similares.
3.2.3. Caso ocorram problemas técnicos de responsabilidade do candidato, o candidato terá até 15 minutos para a sua resolução.

www.pciconcursos.com.br


