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Chamada Pública para Seleção de Professor Visitante
O Departamento de Letras da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(EFLCH) do Campus Guarulhos da Unifesp torna pública a abertura das inscrições para a
seleção de candidatos para atuar como Professor Visitante no Centro de Línguas da
unidade, conforme o perfil de atuação descrito no Anexo I. O perfil de professor desejado é
apresentado no Anexo II.
Objetivo
Contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e extensão na área
de língua estrangeira, português como língua adicional e libras na Unifesp.
Quadro de Vagas
Área

Vagas

Português como Língua Adicional

1

Língua Brasileira de Sinais (Libras)

1

Língua Inglesa

1

Língua Espanhola

1

Língua Francesa

1

Requisitos para Contratação
I) possuir título de doutor, no mínimo, há dois anos;
II) ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área de atuação;
III) ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco) anos;
IV) ser considerado apto pelo exame admissional da UNIFESP;
V) não ser servidor da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem como empregado ou servidor de suas
subsidiárias e controladas, de acordo com o artigo 6º, da Lei 8.745/93.
Regime de Trabalho
Aos professores selecionados serão oferecidos salários compatíveis com seu nível
científico e acadêmico, tendo como base o plano de carreira da Unifesp para regime
de trabalho de 40 horas semanais, não há exigência de dedicação exclusiva.

- Professor Visitante 1: para portadores de título de Doutor, com o mínimo de 10 (dez)
anos de comprovada experiência acadêmica, científica ou técnico-profissional
contados a partir da data da titulação em referência, com remuneração equivalente a
de professor titular.
- Remuneração: R$ 7.859,61
- Professor Visitante 2: para portadores do título de Doutor, com até 5 (cinco) anos de
comprovada experiência acadêmica, científica ou técnico-profissional, contadas a
partir da data da titulação em referência, com remuneração equivalente a de professor
associado.
- Remuneração: R$ 6.743,83
- Professor Visitante 3: para portadores do título de Doutor, com até 2 (dois) anos de
comprovada experiência acadêmica, científica ou técnico-profissional, contadas a
partir da data da titulação em referência, com remuneração equivalente a de professor
adjunto 1.
- Remuneração: R$ 5.806,17
Contrato de Trabalho
Poderão concorrer professores visitantes brasileiros e estrangeiros.
O contrato de trabalho do Professor Visitante será realizado pelo período de 1
(um) ano, e podendo ser prorrogável por mais 1 (um) ano.
O contrato de trabalho do Professor Visitante Estrangeiro será realizado pelo
período de 2 (dois) anos, e podendo ser prorrogável por mais 2 (dois) anos.
Inscrição
Os interessados deverão enviar ao e-mail departamentodeletrasunifesp@gmail.com,
no período de 8 a 19 de janeiro de 2018, os seguintes documentos em PDF:
- Currículo Lattes atualizado completo;
- Diploma de Doutorado;
- Plano de Trabalho (3 a 5 páginas), contemplando possibilidades de atuação
na área de ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista que o seu trabalho será
desenvolvido no Centro de Línguas da EFLCH.

Cronograma
8 a 19 de janeiro de 2018 - Inscrições dos candidatos por e-mail.
22 a 26 de janeiro de 2018 - Seleção inicial dos candidatos a partir dos currículos e
dos planos de trabalho apresentados.

29 de janeiro de 2018 - Publicação no site da EFLCH-UNIFESP dos resultados da
pré-seleção.
30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018 - Período em que os pré-selecionados serão
convocados para demonstração didática na língua da vaga para a qual estão
concorrendo e entrevista, a serem realizadas no Campus Guarulhos.
5 de fevereiro de 2018 - Divulgação dos resultados da seleção.
Após a divulgação dos resultados, os candidatos serão convocados para apresentar
documentos no mês de fevereiro de 2018. A previsão para o início das atividades é em
março de 2018.
Disposições finais
O profissional contratado como Professor Visitante ou Professor Visitante
Estrangeiro, que já tenha sido contratado com base na Lei 8.745/93, somente poderá
ser novamente contratado se já tiverem decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento da contratação anterior.
Este chamado público não se enquadra como concurso público para vaga efetiva
no cargo de docente e seu processo seletivo será encaminhado pela Coordenação do
Centro de Línguas e o Departamento de Letras da EFLCH.
O candidato deverá comprometer-se a ministrar 12 horas semanais de aulas e atuar
conforme as atividades previstas no Anexo I, de acordo com a orientação da
Coordenação do Centro de Ensino de Línguas e a conveniência da unidade.

ANEXO I
Atividades Previstas
-

Desenvolvimento de atividades de ensino presencial e em EaD, no campus Guarulhos,
especificamente no Centro de Línguas da EFLCH, de segunda a sábado, em horários a
serem definidos pela coordenação do Centro de Línguas.
Elaboração de material didático para os cursos sob responsabilidade do Centro de
Línguas.
Participação em reuniões administrativas, pedagógicas e de planejamento do Centro
de Línguas.
Acompanhamento pedagógico de estagiários de licenciatura e bolsistas de extensão,
quando necessário.
Elaboração, aplicação e correção de testes de nivelamento e proficiência.
Desenvolvimento de atividades de pesquisa na sua área de atuação.

ANEXO II
Perfil Desejável
Área de Espanhol (Espanhol como Língua Estrangeira)
-

Experiência como professor de espanhol como língua estrangeira em cursos livres de
idiomas, sejam em institutos e/ou centros de línguas, - universitários ou não.
Conhecimento a respeito do uso de Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) no ensino de idiomas.
Experiência na elaboração e análise de material didático.
Experiência na organização de planejamentos de cursos de espanhol.
Experiência na elaboração de teste de nivelamento e de proficiência.

Área de Francês (Francês Língua Estrangeira)
-

Experiência comprovada como professor de Francês - FLE, FOS, FOU - cursos
livres, institutos ou centros de línguas, ou instituições universitárias.
Experiência em coordenação, planejamento e/ou tutoria em EaD e\ou ensino de
Francês mediado por TICE (technologies de l’information et de la communication
appliquées à l’enseignement).
Elaboração e análise de material didático.
Experiência em planejamento de curso.

Área de Inglês (Inglês como Língua Estrangeira)
-

-

Experiência comprovada como professor de inglês como língua estrangeira em cursos
livres de idiomas, institutos e centros de línguas - universitários ou não.
Experiência comprovada em coordenação, planejamento e formação de professores ou
tutoria presencial ou em EaD.
Comprovação de proficiência em língua inglesa - nível C1 do Quadro Comum
Europeu (Exames de CAE; BEC Higher; IELTS 7-8; TOEFL iBT 110-120; TOEIC
880; PTE General level 4 e PTE Academic 76 a 84) ou C2 do Quadro Comum
Europeu (Exames de CPE, IELTS 8,5-9; Michigan ECPE; PTE General 5; PTE
Academic 85 +). No caso dos exames com validade, esta deverá ser observada.
Experiência em elaboração de testes de nivelamento (desejável).
Experiência em análise, elaboração e adaptação de material didático.

Área de Libras
-

Dois anos ou 240 horas de experiência didática no ensino de Língua Brasileira de
Sinais (Libras).
Experiência em coordenação, planejamento e/ou tutoria em EaD.
Elaboração e análise de material didático.
Experiência em planejamento de curso.

Área de Português como Língua Adicional
-

Dois anos ou 240 horas de experiência didática no ensino de português como língua
adicional.
Experiência em coordenação, planejamento e/ou tutoria em EaD.
Experiência na aplicação ou na preparação de estudantes para o Exame CELPE-Bras.

