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Cidade Universitária, São Paulo-SP.  

CEP: 05508-000 

 

 

 

Edital de inscrição – Vaga para monitor-bolsista da área de 

Espanhol do Centro de Línguas 

 
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. 

 

Estão abertas as inscrições para 4 (quatro) vagas para monitor bolsista em 

Espanhol. Os monitores a serem contratados estarão integrados ao projeto de 

ensino e avaliação do espanhol como língua estrangeira e deverão: 

- Desenvolver atividades administrativas junto à equipe de Proficiência em 

Espanhol; 

- Colaborar com a elaboração de exames de proficiência; 

- Aplicar e corrigir exames de proficiência; e 

- Elaborar material didático e Ministrar aulas no curso de Leitura em Língua 

Espanhola. 

 

Poderão candidatar-se à monitoria: 

Alunos de Pós-graduação do programa de Língua Espanhola e Literaturas 

Espanhola e Hispano-americana do DLM ou da Graduação (Bacharelado ou 

Licenciatura) em Letras-Espanhol da FFLCH/USP. 

 

Período de inscrição:  

14/02/2013 a 05/03/2013. 

 

Local de entrega da documentação:  

Secretaria do Centro de Línguas, Casa da Cultura Japonesa, na Av. Prof. Lineu 

Prestes nº 159. 

 

Horários para Inscrição: 

- 2ªs a 5ªs feiras das 09h30 às 12h15 e das 13h45 às 17h 

- 6ºs feiras das 09h30 às 12h15 

 

Documentos necessários para inscrição: 

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar cópia dos seguintes 

documentos: 

- Curriculum vitae (contendo experiência profissional e atividades 

acadêmicas); 

- Cópia do CPF; 



- Cópia do RG; 

- Comprovante de vínculo acadêmico com a Universidade de São Paulo 

(histórico escolar e declaração de matrícula do sistema Júpiter ou Janus). 

 

Critérios de seleção: 

-Análise de currículo;  

-Prova Escrita; e 

-Entrevista individual com apresentação de Plano de Aula para o Curso de 

Leitura em Língua Espanhola (oferecido pelo Centro de Línguas da FFLCH/USP). 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os critérios são eliminatórios. 

 

 

Fases de seleção: 

- Período de inscrição: 14/02/2013 a 05/03/2013. 

- 1ª. Fase: Prova escrita: dia 08.03.2013, às 10h.  

- 2ª. Fase: Entrevista: dia 08.03.2013, a partir das 13h. 

 

 

OBSERVAÇÃO 1 – PROVA ESCRITA:  

A Prova Escrita avaliará a capacidade por parte do candidato em elaborar 

aspectos do ensino e da avaliação da leitura a partir da seguinte bibliografia: 

 

- CORACINI, M. Leitura: decodificação, processo discursivo...? In: CORACINI, M. 

J. R. F. (Org.). O jogo discursivo na aula de leitura: língua materna e língua 

Estrangeira. 2 ed. Campinas, SP: Pontes, 2002a, p. 13-26. 

 

- GONZALEZ, H. Políticas de la lectura. Alea [online]. 2008, vol.10, n.1, pp. 161-

171.  

(Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-

106X2008000100012&script=sci_arttext)  

 

- RODRIGUES, F. S. C. ; NOBREGA, G. ; SILVA, M. M. A. . Parece, mas não é! Uma 

proposta para a interpretação da ironia na leitura em língua estrangeira. 

In: 16o COLE Congresso de Leitura do Brasil / VI Seminário Leitura e Escrita 

em Língua Estrangeira, 2007, Campinas. Atas do 16o COLE Congresso de 

Leitura do Brasil / VI Seminário Leitura e Escrita em Língua Estrangeira, 2007.  

(Disponível em: http://alb.com.br/arquivo-

morto/edicoes_anteriores/anais16/sem06pdf/sm06ss04_06.pdf) 

 

- VIEIRA, C. G. Repetição e Deslocamento. Uma Reflexão sobre as formas de o 

brasileiro submeter-se à leitura de textos acadêmico-científicos em língua 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-106X2008000100012&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-106X2008000100012&script=sci_arttext
http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais16/sem06pdf/sm06ss04_06.pdf
http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais16/sem06pdf/sm06ss04_06.pdf


espanhola. Trabalho de Graduação Individual, Departamento de Letras 

Modernas – FFLCH/USP, São Paulo, 2006.  

(Disponível em: http://dlm.fflch.usp.br/node/523) 

 

O texto que não se encontra disponível na internet pode ser consultado no 

acervo da Biblioteca Florestan Fernandes (FFLCH/USP). 

 

 

OBSERVAÇÃO 2 - ENTREVISTA:  

O candidato deverá apresentar na entrevista um plano de aula para o curso 

Leitura em Língua Espanhola, oferecido pelo Centro de Línguas da FFLCH/USP, 

sobre o qual é possível encontrar mais informações na página 

http://clinguas.fflch.usp.br/cursos/728. 

 

 

Local onde acontecerão as provas e entrevistas: 

Secretaria do Centro de Línguas, Casa da Cultura Japonesa, na Av. Prof. Lineu 

Prestes nº 159. 

 

Os resultados serão publicados no site do Centro de Línguas. 

 

Disposições finais: 

- Todos os documentos deverão ser entregues no prazo de inscrição. 

- Os candidatos serão convocados para prova e entrevista na data estipulada 

no edital. 

- Não caberá recurso relativo aos processos de análise do currículo e 

entrevista. 

- O candidato que apresentar o currículo que não cumpra com os requisitos 

será automaticamente desclassificado. 

http://dlm.fflch.usp.br/node/523
http://clinguas.fflch.usp.br/cursos/728

