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Edital FFLCH/FLM Ro 016/2019

ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO

A Diretora da Faculdade de Filosofia. Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

toma público a todos os interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação em
sessão ordinária realizada em 27 de junho de 201 9, estarão abertas, pelo prazo de 45 (quarenta
cinco dias), com início às 08 horas (horário de Brasília) do dia 03/07/2019 e término às 17 horas

(horário de Brasílial do dia 16/08/2019, as inscrições ao concurso público de títulos e provas

para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, claro/cargo
n' 1234749, com o salário de R$ 10.670.76 (maio/20181, junto ao Departamento de Letras
Modernas, na área de Língua e Literatura Alemã, disciplina de Língua Alemã, nos termos do aü

125, parágrafo I', do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

l .Os tempos verbais do alemão:

2.Aspectos morfológicos do alemão: composição e derivação.
3.A valência em alemão: o verbo e seus complementosl
4."Satzklammer' (parêntese verbal) em alemão;
5.Tipologia textual em alemão:

6.Questões culturais no ensino de alemão como língua estrangeíral
7.Recepção e produção de textos orais em alemão:

8.Recepção e produção e recepção de textos escritos em alemão:

ÍfBil llH8$HIB:EÜlhH\ ::sE'=*«-,''";

pert nentes ao concu e comp.rovação dos trabalhos publicados, das atividades realizadas

formato dígitall uibu e uds aemals lnTormações que permitam avaliação de seus méritos. em

H - prova de que é portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de

111 - prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino

IV - título de eleitor;
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V - comprovante(s) de votação da última eleição, prova de pagamento da respectiva multa ou a
devidajustificativa.

$ 1o - Elementos comprobatórios do memorial referido no inciso 1, tais como maquetes, obras de
arte ou outros materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até o
último dia útil que antecede o início do concurso

$ 2' - Os docentes em exercício na USP serão dispensados das exigências referidas nos incisos
111 e IV, desde que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

$ 3' - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos incisos lll
devendo comprovar que se encontram em situação regular no Brasil.

IV e V

$ 4o O cand dato estrangeiro aprovado no concurso e indicado para o preenchimento do cargo
só poderá tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que faculte oexercício de
atividade remunerada no Brasil

$ 5' - No ato da inscrição, os candidatos portadores de necessidades especiais deverão

apresentar solicitação para que se providenciem as condições necessárias para a realização dasnrnvnq '

ãSllT EH:H llil EXH:E :ilá
3. As inscrições serão Julgadas pela Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

:F %üÜ=m UM'=ã'E,'Ki;:: :â : iâ :::n
4. As provas constarão de

1 -

l l l

Julgamento do memorial com prova pública de arguíção (peso 03)

Prova didática (peso 01);

prova escrita (peso 01)

doIEstado. nvocação dos inscritos para a realização das provas será publicada no Diário Oficial

as provas.candidatos que se apresentarem depois do horário estabelecido não poderão realizar

avaliação (luvermentotido mrlmorial,aexpresso mediante nota global, incluindo arguição e

Parágrafo único - No julgamento do memorial, a comissão apreciará

1 - Produção científica, literária, filosófica ou artística;

11 - Atividade didática universitária
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1 - atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade

IV - Atividades profissionais ou outras, quando for o casos

V - Diplomas e outras dignidades universitárias

6. A prova didática será pública, com a duração mínima de quarenta e máxima de sessenta
minutos, e versará sobre o programa da área de conhecimento acima mencionada. nos termos
do artigo 137 do Regimento Geral da USP. '

Eêlãglgb..ll!!!çQ=As provas serão obrigatoriamente realizadas em idioma nacional, salvo nas áreas de

língua e literatura estrangeira. No entanto, em conformidade com as orientações contidas no parecer CJ

1319/08 de 02/06/2008, a prova didática, para todos os candidatos, deverá ser realizada em língua
alemã.

1 - a comissão julgadora, com base no programa do concurso, organizará uma lista de dez

pontos, da qual os candidatos tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do pontos

l:i:lH l:E l UB=;ÊEE:SIH 11: J: ::
serão dealízre ad:sd. prova far-se-á 24 (vinte e quatro) horas após o sorteio do ponto as quais

outras ativdadesl u uu çóriaiaalo, nao se exigindo dele nesse período a realização de

IV - o candidato poderá utilizar o material didático que julgar necessários

V - se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos em grupos de no máximo três
ODservaoa a ordem de inscrição, para fins de sorteio e realização da prova '"--

7. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral e doutrinária, será realizada
de acordo com o disposto no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

iii.EHI $ 1.H HUg m: :
l:i:lH :E:iH UB ÊÉllE:BIH r::«::::'
111 - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de cinco horas de duração da provam

outros urante sessentali:minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a livros, periódicos e

V - As anotações efetuadas durante o período de consulta poderão ser utilizadas no decorrer da
prova, devendo ser feitas em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

VI. O candidato poderá usar computador nesta prova, conforme determina a Circ.SG/Co/70, de

em 21.02.2017 la r'r"LÇH n" uuti/2u17. publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo



170 - São Paulo, 129 (123) Diário Oficial Poder Executivo - Seção l terça-feira, 2 de julho de 2019

Vll - a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida em cópias
que serão entregues aos membros da comissão julgadora ao se abrir a sessãol '

Vlll - cada prova será avaliada, individualmente, pelos membros da comissão julgadora

8. Ao término da apreciação das provas. cada candidato terá de cada examinador uma

nota final que será a média ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesosfixadosnoitem3. ' '''' '' '

. .: As notas das provas poderão variar de zero a dez. com aproximação até a primeira casadecimal. ' '

seu tér O re em ses do concurso será proclamado pela comissão julgadora imediatamente após

examinadores, nota fnal mínima seilitados os candidatos que obtiverem, da maioria dos

conferidas. ndicação dos candidatos será feita por examinador, segundo as notas por ele

comissãSera Pdorosto para nomeação o candidato que obtiver o maior número de indicações da

"elo De------do candidato indicado ficará sujeita à aprovação em exame médico realizado
n' l0.261/68. l u ae r'encías ueaícas do Estado - DPME, nos termos do Artigo 47, VI, da Lei

15. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim como as demais nro\fidênci'.-
decorrentes, serão regidas pelos termos da Resolução no 7271 de 2016 '"' t'-v---'D- -u'a'

termos do art go te 7 m RD DPeneverarmanterilnncuío empregatício exclusivo com a usp, nos

ndicado para o cargo posto em concurso. Ção somente o candidato

18. O candidato será convocado para posse pelo Diário Oficial do Estado.


