
 

Av. Prof. Lineu Prestes nº 159 - CCJ - Sala 05.  

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 e Graduação (Bacharelado ou 

Licenciatura) em Letras-Espanhol da FFLCH/USP. 

 

Período de inscrição:  

26/06/2012 a 20/07/2012. 

 

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 pelo candidato. 

OBSERVAÇÃO: Todos os critérios são eliminatórios. 

 

Fases de seleção: 

- Período de inscrição: 26/06/2012 a 20/07/2012. 

- 1ª. Fase: Análise de Currículo: Resultado na página do Centro de Línguas no 

dia 24.07.2012. 

- 2ª. Fase: Prova escrita: dia 26.07.2012, às 09h.  

- 3ª. Fase: Entrevista: dia 26.07.2012, a partir das 14h. 

 

OBSERVAÇÃO 1:  

Para a Prova Escrita, o candidato deverá realizar a leitura prévia da seguinte 

bibliografia: 

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

brasileiro 

submeter-se à leitura de textos acadêmico-científicos em língua espanhola. 

Trabalho de 

Graduação Individual, Departamento de Letras Modernas – FFLCH/USP, São 

Paulo, 2006. 

(disponível em 

http://www.fflch.usp.br/dlm/espanhol/graduacao/iniciacao.htm) 

- PIETRARÓIA, C. M. C. Questões de leitura. Aspectos práticos e teóricos da 

leitura em francês em língua estrangeira. São Paulo: Annablume, 2001. pp. 17-

30. 

- ORLANDI, E. P. Discurso e leitura. São Paulo: Cortez; Campinas: Editora da 

Unicamp, 1988, pp. 7-12 e pp. 53-118. 

- _____________ (org.) A leitura e os leitores. Campinas: Pontes, 2003. pp. 7-24. 

- DORRONZORO, M. I. “La selección de contenidos para un curso de lectura en 

lengua extranjera: una perspectiva posible”. In: Klett, E. Recorridos en 

didácticas de las lenguas extranjeras. Buenos Aires: Araucária Editora, 2007. pp. 

113-122. 

Os textos estarão disponíveis na fotocopiadora do Prédio de Letras (Av. Prof. 

Luciano Gualberto, 403, Cidade Universitária, São Paulo) na pasta número 5, 

intitulada: “Centro de Línguas. Processo Seletivo”. 

 

 



OBSERVAÇÃO 2:  

O candidato deverá apresentar na Entrevista um Plano de Aula referente ao 

seguinte contexto de ensino: curso de leitura em língua espanhola. 

 

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. 


