
 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUÍSTICA 
 

 

EDITAL ILEEL Nº 04/2017 

 PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA ALEMÃ 

PARA A CENTRAL DE LÍNGUAS, INSTITUTO DE LETRAS E LINGUÍSTICA, 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 

ÁREA QUALIFICAÇÃO 

MÍNIMA EXIGIDA 

NÚMERO DE 

VAGAS 

REGIME DE TRABALHO 

Língua Alemã Graduação 

(Licenciatura ou 

Bacharelado) em 

qualquer área. 

01 C.L.T., definido em função da 

demanda 

 

2. DA REMUNERAÇÃO 

Ao candidato aprovado fica assegurada a remuneração de R$29,00 (vinte e nove reais) hora/aula. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 

 

As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Central de Línguas do Instituto de Letras e 

Linguística, no Bloco G, sala 212, campus Santa Mônica, situado à Avenida João Naves de Ávila, 

n.2121, Bairro Santa Mônica, em Uberlândia – MG, CEP. 38408-144, no período de 14 a 18 de 

dezembro 2017, no horário das 14:00 às 17:30 horas, de segunda à sexta-feira, apenas. Telefone: 

(34) 3239 4072 ou pelo envio do formulário Anexo I a este edital, pelo e-mail: 

celinsec01@ileel.ufu.br. No caso de inscrição online, o candidato deverá anexar, junto com o 

formulário, os mesmos documentos exigidos na inscrição presencial, em formato pdf. A inscrição 

ainda poderá ser realizada por um procurador mediante apresentação de procuração por instrumento 

particular, acompanhada de documento oficial. O candidato deverá apresentar no ato da inscrição os 

seguintes documentos: A) Requerimento de inscrição em formulário próprio (Anexo I); B) Diploma 

de Graduação, Mestrado ou Doutorado; C) Documento que comprove estar em dia com as 

obrigações eleitorais e militares (esta última válida apenas para candidatos de sexo masculino); D) 

Cópia de documento oficial de identidade com foto (apresentação do original obrigatória no ato de 

inscrição); E) Cópia legível do CPF; F) Currículo acadêmico acompanhado de documentação 

comprobatória. O resultado do deferimento da inscrição será divulgado no site da Central de 

Línguas (www.celin.ufu.br) no dia 19 de dezembro de 2017, a partir das 14 h. 

 

 

http://www.celin.ufu.br/


4. DAS PROVAS 

 

O Processo Seletivo para Admissão de Professor de Língua Alemã para a Central de Línguas será 

realizado nos dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2018, em três etapas: 

 

I – Prova escrita, valendo 100 pontos, de caráter eliminatório; 

II – Prova de leitura e gramática de língua alemã, valendo 100 pontos, de caráter classificatório; 

III – Prova didática, valendo 100 pontos, de caráter classificatório.  

 

 

A prova escrita terá início às 8h00 no dia 22 de janeiro de 2018, Bloco G, sala 223. A(s) questão 

(ões) e/ou o(s) tema(s) da prova escrita será (ão) selecionado (s) por sorteio a partir de uma lista de 

pontos elaborada pela Banca, abrangendo aspectos do programa adequado a esse tipo de prova. 

(ANEXO II) Depois de sorteadas as questões e/ou tema e antes de iniciada a prova escrita, o 

candidato disporá de um prazo máximo de 01 (uma) hora para consulta a obras ou trabalhos 

publicados. A prova escrita terá duração de 04 (quatro) horas, incluída aí o tempo destinado à 

consulta. Deverá ser redigida em português, sem consulta às anotações feitas a partir das obras ou 

trabalhos pesquisados. A prova escrita não poderá conter qualquer menção a nome ou outra forma 

de identificação nominal, de modo a garantir que os candidatos não possam ser identificados pela 

Banca no ato da correção. 

 

A prova de leitura e gramática terá início às 8h00 no dia 23 de janeiro de 2018 e abrangerá textos e 

conteúdos gramaticais (ANEXO III) e deverá ser realizada em 3 (três) horas, na sala 223 do Bloco 

G.   

 

A prova didática será realizada no dia 24 de janeiro de 2018, na sala 223, Bloco G. O ponto para a 

prova didática (ANEXO IV) será sorteado às 11h30 do dia 23 de janeiro de 2018, após a realização 

da prova de gramática e leitura, de modo que o candidato tenha de 24 a 36 horas de preparação, 

como previsto na maioria dos concursos, e abrangerá pontos relacionados aos conteúdos de A1 a 

B2. A aula deverá ser ministrada em alemão (Standard German) e seguir, predominantemente, os 

princípios do método comunicativo. A aula didática, cuja assistência é vedada aos demais 

candidatos, será realizada em sessão pública, e deverá ter duração mínima de quarenta minutos e 

duração máxima de cinquenta minutos, podendo haver acréscimo de até vinte minutos para arguição 

do candidato pela Banca. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 

Cada examinador dará uma pontuação entre 0 e 100 (zero e cem) pontos por prova, imediatamente 

após sua realização e apreciação. A nota de cada prova será obtida pela média aritmética da 

pontuação atribuída pelos examinadores. A classificação geral dos candidatos aprovados na 

primeira etapa far-se-á pela média aritmética das notas obtidas na prova escrita, na prova de 

gramática e na prova didática. Será considerado desclassificado do processo seletivo o candidato 

que: a) obtiver pontuação inferior a 60 pontos na prova escrita ou b) obtiver pontuação inferior a 70 

pontos na classificação geral.  

 

6. DA COMISSÃO JULGADORA  

 

O processo seletivo para professor será realizado por Comissão Julgadora constituída por, no 

mínimo, três membros, todos com titulação de Doutor. A Comissão Julgadora tem autoridade final 

na apreciação dos aspectos de conteúdo acadêmico do processo seletivo. Ao final do processo 



seletivo, a Comissão Julgadora deverá elaborar ata com relato detalhado de todo o desenvolvimento 

do certame, especialmente sobre sua realização, com menção, de modo claro e objetivo, dos 

critérios adotados para correção das provas e atribuição de notas aos candidatos.  

 

7. DOS RECURSOS 

 

Admitir-se-á recurso para cada etapa do processo seletivo, para cada candidato, relativamente ao 

conteúdo das questões e/ou temas, desde que devidamente fundamentado e encaminhado 

diretamente à Central de Línguas, entregue sob forma de protocolo ou e-mail. Os recursos devem 

ser impetrados no dia 25 de janeiro de 2018, das 9h00 às 12h00, na Secretaria da Central de 

Línguas, cujo endereço encontra-se acima. Os candidatos receberão as respostas aos recursos no dia 

25 de janeiro, às 16 horas. Antes da divulgação do resultado final, não será permitido ao candidato 

conhecer o conteúdo ou a pontuação individual obtida pelos demais candidatos, exceto informações 

de caráter público e geral. A vista de prova e da pontuação individual e o recurso poderão ser 

promovidos e efetivados pelo candidato ou por seu procurador legalmente constituído. O conteúdo 

dos julgamentos de recursos apresentados em relação às provas ou ao resultado final do processo 

seletivo estará á disposição dos candidatos ou de seus procuradores legalmente constituídos na 

Central de Línguas. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O prazo de validade do presente processo seletivo será de 01 (um) ano, ao contar da data de 

publicação da homologação, prorrogável por igual período, no interesse da Central de Línguas. Será 

excluído do processo seletivo simplificado o candidato que: A) fizer, em qualquer documento, 

declaração falsa ou inexata; B) valendo-se da condição de servidor público, utilizar ou tentar meios 

fraudulentos para obter a aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo 

simplificado; C) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da Comissão 

Julgadora; D) durante a realização da prova, for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer 

meio fraudulento, ou for responsável por falsa identificação pessoal; E) identificar-se na prova 

escrita, mediante a menção de seu nome ou de qualquer outra forma. Em caso de empate, o 

currículo acadêmico, acompanhado da documentação comprobatória, será considerado. O contrato 

poderá ser interrompido a qualquer momento, conforme demanda e interesse da Central de Línguas.  

 

 

Uberlândia, 13 de dezembro de 2017. 

 

 

Prof. Dr. Ariel Novodvorski 

Diretor do ILEEL 

 

 

 

Dr. Sérgio Marra de Aguiar 

Coordenador da CELIN 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Nome:  

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

RG.: 

CPF.: 

Graduação: 

Eu, ______________________, RG.:__________________, CPF:_____________, 

residente à Rua/Avenida_____________________, n._______, na cidade de 

__________________, inscrevo-me para o concurso da Central de Línguas para 

ocupar o cargo de professor de Alemão da Central de Línguas do Instituto de Letras e 

Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. No ato de minha inscrição, 

declaro estar ciente e de acordo com o conteúdo do edital. 

Assinatura: 

 

ANEXO II (Pontos para a prova escrita) 

 

 

1. Modalverbähnliche Verben mit dem Infinitiv ohne zu  

2. Modalverbähnliche Verben mit dem Infinitiv mit zu 

3. Subjektsätze, Objektsätze und Attributsätze 

4. Die Umwandlung von Relativsätzen in Partizipialattribute 

5. Modalverben in subjektiver Aussage 

 

 

ANEXO III (Pontos para a prova de leitura e gramática) 

1. Texto científico da área de Ciências Humanas, Nível B2-C1. 

2. Umformungen von Präpositionalgruppen in Nebensätze. 

 

 

ANEXO IV (Pontos para a prova didática) 

 

1. Konjunktiv II 

2. Modalverben: müssen, dürfen, sollen, können.  

3. Relativpronomen und Relativsätze 

4. Pronominaladverbien 

5. Perfekt und Präteritum 


