
Publicado em: 05/04/2019 | Edição: 66 | Seção: 3 | Página: 85
Órgão: Ministério da Educação/Universidade Federal de Minas Gerais/Reitoria

EDITAL Nº 240, DE 3 DE ABRIL DE 2019 ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DE
PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que, consoante o prazo abaixo especificado, serão

recebidas  as  inscrições  de  candidatos  ao  processo  seletivo  para  preenchimento  de  vaga  de  PROFESSOR  VISITANTE  e/ou

VISITANTE ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao FACULDADE DE LETRAS. O processo seletivo será

regido por este Edital e pelo Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante

Estrangeiro nº  89, publicado no Diário Oficial  da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, disponibilizado no endereço

eletrônico https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO

1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e

Professor Visitante Estrangeiro nº 89, publicado no Diário Oficial  da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que o

candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.

1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade desta seleção estão especificados no quadro

seguinte:

Número de vagas 01 (uma)

Área de conhecimento Linguística Teórica e Descritiva / Sintaxe

Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com
dedicação exclusiva.

Titulação exigida Doutorado em Estudos Linguísticos

Perfil do candidato

Docente ou pesquisador com perfil inovador e experiência
acadêmico-científica de destaque na sua área de atuação,
que trabalhe com sintaxe de línguas minoritárias,
especialmente de línguas faladas em Moçambique e Brasil.

Inscrições Tipo
Por meio eletrônico, conforme
estabelecido no Edital de Condições
Gerais.

Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação deste
Edital.

Endereço eletrônico para realização da inscrição https://aplicativos.ufmg.br
/solicitacao_externa/

Horário
Da 0:00 hora do dia subsequente ao da
publicação deste Edital até as 23:59 horas
do 30 o (trigésimo) dia.

Contato
Telefone: (31) 3409-5492
Correio eletrônico: poslin@letras.ufmg.br

Endereço da página
eletrônica onde serão
encontrados a tabela de
pontuação para análise
do

www.poslin.letras.ufmg.br

curriculum vitae, o
programa da seleção,
quando couber, e o
"Plano de Trabalho para
o

" Professor Visitante, ao
qual deverá se referir o
plano individual de
trabalho do candidato.

Forma de seleção Análise decurriculum vitae.Análise de plano individual de
trabalho.

Prazo para início da
realização da seleção

Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do
encerramento das inscrições.
A data do início da seleção será divulgada na página
eletrônica www.poslin.letras.ufmg.br
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Prazo de validade da
seleção

18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital
de Homologação do resultado final, não prorrogáveis.

Duração do contrato
1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos
termos do item 9 do Edital de Condições Gerais para
Realização de Seleção de Professor Visitante.

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-se que, em caso de divergência entre as

versões do Edital em inglês e português, prevalecerá a versão do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
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PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR VISITANTE E PROFESSOR 

VISITANTE ESTRANGEIRO 
 

Área de Conhecimento: Linguística Teórica e Descritiva/Sintaxe 

 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO  
 Itens Critérios de 

Pontuação 

1. TÍTULOS 

ACADÊMICOS 

(Máximo de 

30 pontos) 

1.1 – Doutorado 

1.2 – Pós-Doutorado  

20 pontos 

10 pontos 

 

 

2. EXPERIÊNCIA 

DOCENTE 

(Máximo de 30 pontos) 

 
2.1 – Professor de ensino superior 

3 pontos por ano 
(máx. 15) 

 
2.2 – Experiência em 
trabalho com documentação 
linguística 

3 pontos por ano  
(máx. 15) 

 

3. PRODUÇÃO 

ACADÊMICA 

 

(Serão considerados 

os últimos 5 anos) 

 

(Máximo de 40 pontos) 

 

 
Orientação 
 

 

 
3.1 – De tese de doutorado 
concluída 

8 pontos (max. 24) 

 
3.2 – De tese de doutorado em 
Andamento 

4 pontos (max. 12) 

 
3.3 – de dissertação de mestrado 
Concluída 

6 pontos (máx. 18) 

 
3.4 – De dissertação de mestrado 
em andamento 

3 pontos (max. 9) 

 
3.5 - Co-orientação de dissertação 
ou de tese 

3 pontos (max. 9) 

4. PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA, 

E TÉCNICA, NA 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO DE 

LINGUÍSTICA 

TEÓRICA E 

DESCRITIVA 

 

(Serão considerados 

os últimos 5 anos) 

 

(Máximo de 50 pontos) 

 

 
4. 1 – Publicações 
 

 

 
4.1.1 – Livro autoral com ISBN 10 pontos (máx. 30) 

 
4.1.2 – Organização de livro 
com ISBN 

6 pontos (máx. 18) 

 
4.1.3 – Capítulos de livro com 
ISBN 

4 pontos (máx. 16) 

 
4.1.4 – Trabalho científico em 
periódico com ISSN e conselho 
editorial 

6 pontos (máx. 24) 

 
4.2 Coordenação de evento 
nacional ou internacional 
 

 

4 pontos (máx. 12) 

 

4.3 Realização de conferências/ 

palestras/ cursos / participação 

em mesas-redondas em evento 

 

5 pontos (máx. 20) 

 
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 150 PONTOS 



PLANO DE TRABALHO: 

Os candidatos devem estar familiarizados com a sintaxe de línguas indígenas, linguística 

teórica e teorias tipológicas. Devem conduzir pesquisas com descrição, revitalização e 

documentação de línguas minoritárias, com foco preferencialmente em línguas nativas 

faladas no Brasil e em Moçambique.  

Os candidatos devem demonstrar conhecimento de metodologias de trabalho com 

informantes nativos desses países que estejam interessados em fornecer julgamentos de 

aceitabilidde sobre aspectos da gramática de suas línguas. A pesquisa com a sintaxe basear-

se-á em dados colhidos a partir de metodologias variadas, as quais incluem elitações de 

sentenças, elicitações de narrativas, que ocorrem espontaneamente na fala, e outras formas 

de uso coloquial da língua. 

Espera-se que o docente selecionado contribua para o enriquecimento das atividades 

realizadas no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos - POSLIN/FALE, de tal 

forma a ajudar estudantes, sobretudo, de pós-graduação a realizar atividades de pesquisa tais 

como (a) gravação, transcrição e tradução de narrativas orais, com a ajuda de falantes 

bilingues; (b) análise gramatical de textos e descrição de estruturas morfossintáticas; (c) 

coleta de dados a partir de sessões de elicitações de tal modo a testar hipóteses e analisar 

problemas específicos relativos à estrutura gramatical de línguas a serem investigadas. 

O Plano de Trabalho, proposto para o período de um ano (agosto de 2019 a julho de 2020) 

para Professor Visitante Brasileiro e de dois anos (agosto de 2019 a julho de 2021) para 

Professor Visitante Estrangeiro, deve incluir, além das atividades da pesquisa propriamente 

dita e de sua divulgação (participação em eventos, publicações etc.), atividades de ensino 

(disciplinas e minicursos para a pós-graduação, abertos também à graduação) e de orientação 

ou co-orientação, sobretudo de mestrandos e doutorandos do POSLIN e/ou de outros PPGs 

que se voltem para a mesma temática. 

PONTUAÇÃO: 150 pontos 

PERÍODO: Um ano (agosto de 2019 a julho de 2020) para Professor Visitante Brasileiro e 

dois anos (agosto de 2019 a julho de 2021) para Professor Visitante Estrangeiro. 

 CÁLCULO: Soma dos pontos do currículo (150) e do plano de trabalho (150), 

divididos por 2. 

 

 



SELECTION PROCESS FOR VISITING PROFESSOR AND FOREIGN 

VISITING PROFESSOR 

 

Area of Knowledge: Theoretical and Descriptive Linguistics/Syntax 

 

Selection Criteria  

 

 CURRICULUM VITAE ANALYSIS  

 

 Items Scoring Criteria 

 

1. Academic 

Degrees 

(Maximum  of 30 

points) 

1.1 - Ph.D. Degree  

1.2 - Post Doctoral Degree 

 

20 points  

10 points 

 

2. Teaching Experience 

(Maximum of 30 points) 

2.1 - Experience as a higher 

education professor 

3 points per year 

(max. of  15) 

2.2 - Experience in language 

documentation 

 

3 points  per

 year (max. of 15) 

3 - Academic 

production 

 

(Last 5 years) 

 

(Maximum of 40 points) 

 

Graduate Supervision  

3.1 – Complete PhD dissertation  8 points (max. of 24) 

3.2 - PhD dissertation in 

Progress 
4 points (max. of 12) 

3.3 - Complete Master's thesis 

 
6 points (max. of 18) 

3.4 - Master's thesis in 

Progress 
3 points (max. of 9) 

3.5 - Co-supervision  of 

dissertation or thesis 
3 points (max. of 9) 

4. Scientific, 

Technological, and 

Artistic 

 Production 

 

(Last 5 years) 

 

 

(Maximum of 50 points) 

 

4. 1 – Publications  

4.1.1 - As a book author (with 

ISBN) 
10 points (max. of 30) 

4.1.2 - As book editor (with ISBN) 6 points (max. of 18) 

4.1.3 - Book chapter (with ISBN) 4 points (max. of 16) 

4.1.4 - Academic journal paper 

with ISSN and with an editorial 

board 

6 points(max.. of 24) 

4.2 – Organization of national or 

international events 

 

4 points (max. of 12) 

4.3. Conferences/lectures/ 

courses, paper presentations and 

participation in round tables 

 

5 points (max. of 20) 

 

MAXIMUM SCORE: 150 POINTS 



WORK PLAN:  

Applicants should be able to demonstrate familiarity with Syntax of Indigenous 

Languages, theoretical linguistics and typological theories. They should also conduct 

research with description, revitalization and documentation of under-represented 

languages, with particular focus on native languages spoken in Brazil and in 

Mozambique. 

Applicants should demonstrate the ability to deal with the methodology of working with 

language consultants, i.e., native speakers from these countries interested in engaging in 

the project by providing acceptability judgments about their language. The research on 

syntax will be based on data collected using a variety of methodologies including one-

on-one elicitations, elicitation of narratives, naturally occurring speech, and other forms 

of current use of colloquial style. 

The selected candidate will contribute to the improvement of the activities carried out at 

the Graduate Program in Linguistic Studies - POSLIN/FALE and help graduate and 

undergraduate students on the linguistic activities to be carried out in this project, such 

as (a) tape-recording of oral narratives, transcription and translation with the aid of 

bilingual speakers; (b) grammatical analysis of the texts and description of their 

morphological and syntactic features; (c) collection of data from elicitation sessions 

(one-on-one) so as to test hypotheses and analyze specific issues concerning the 

grammar of the languages to be investigated.  

The work plan, proposed for a period of one year (August, 2019 to July, 2020) for 

Brazilian Visiting Professor and two years (August, 2019 to July, 2021) for Foreign 

Visiting Professor, must include teaching activities such as courses in the graduate 

program, which may be opened to students from undergraduate courses, supervision of 

undergraduate and graduate students, research activities (publishing of articles and 

books, participation in scientific events etc.). 

SCORE: 150 points 

PERIOD: One year (August, 2019 to July, 2020) for Brazilian Visiting Professor and 

two years (August, 2019 to July, 2021) for Foreign Visiting Professor. 

FINAL SCORE: Sum of the points of the curriculum (150) and the research 

proposal (150), divided by 2. 


