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CHAMADA PARA SELEÇÃO Nº 01/2021 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR DOUTOR (ASSISTENTE 1 40 

HORAS) DO DEPARTAMENTO DE LETRAS DA PUC-RIO 
 
 
O Departamento de Letras da PUC-Rio abre processo seletivo para preenchimento de 01 
(uma) vaga de Professor Doutor, nível Assistente 1, 40 horas, Quadro Principal, para atuação 
no Quadro Permanente do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade, na Linha de Pesquisa 3 – Literatura, Cultura e Política nos Espaços 
Lusófonos. 
 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DA SELEÇÃO 
 
1.1 – O/A candidato/a a ser selecionado/a deverá estar em condições de participar do conjunto 

de atividades do Departamento, atuando nos programas de Graduação e Pós-Graduação, 
com contribuição relevante nos campos de ensino, pesquisa e administração.  
 

1.2 – Como qualificação mínima, exige-se: Graduação em qualquer área, com preferência para 
ciências humanas ou sociais; Mestrado ou Doutorado em Estudos de Literatura, Letras ou 
áreas afins, com produção intelectual relevante na área, experiência de orientação e 
aprovação de projeto(s) por agências de fomento nacionais ou internacionais. 

 
1.3 – O perfil esperado dos/as candidato/as é o seguinte: 
 

a) Capacidade de atuar no ensino de Graduação em Letras (com ênfase nas disciplinas 
Modernidades periféricas; Cânones em Língua Portuguesa; Realismos na Literatura; 
Literaturas Africanas em Língua Portuguesa I e II, entre outras); na Pós-Graduação, 
atuação na Linha de Pesquisa Literatura, Cultura e Política nos Espaços Lusófonos, 
com desenvolvimento de projetos de pesquisa com potencial de concorrência a 
financiamentos de Agencias nacionais e internacionais de Fomento à pesquisa, criação 
de redes internacionais de cooperação; atividades de extensão e de administração. 

b) Inserção, atuação e contribuição para o desenvolvimento do perfil da Linha de 
Pesquisa 3 - Literatura, Cultura e Política nos Espaços Lusófonos do Programa de 
Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, do Departamento de 
Letras da PUC-Rio (http://www.letras.puc-rio.br/br/texto/44/areas-de-concentracao-
e-linhas-de-pesquisa). 

c) Na Linha de Pesquisa Literatura, Cultura e Política nos Espaços Lusófono destacam-
se campos de interesse em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa; Estudos 
Coloniais, Pós-coloniais e Decoloniais; Subaltern studies; Relações culturais entre 
África, Brasil e Portugal. 

d) Currículo que inclua publicações sobre questões aderentes à Linha de Pesquisa 
Literatura, Cultura e Política nos Espaços Lusófonos, em veículos acadêmicos 
qualificados nacionais e/ou internacionais. 



 

e) Potencial para desenvolver projetos nacionais e internacionais e buscar novas fontes 
de financiamento, visando o constante aprimoramento das condições da pesquisa e 
das oportunidades de aprendizado dos alunos. 

f) Experiência de orientação comprovada. 
 

1.4 – A seleção para o cargo de Professor Assistente 1 constará das seguintes etapas: 
 

a) Análise de Projeto de pesquisa e Plano de Trabalho (v. itens 3.1.2 e 3.1.3), de caráter 
eliminatório; 

b) Análise de currículo de caráter eliminatório; 
c) Prova Aula com exposição de 30 minutos - de caráter classificatório (O ponto da prova 

será enviado com 24 horas de antecedência ao/à candidato/a);  
d) Entrevista de caráter classificatório (podendo, eventualmente, ser mais de uma 

entrevista, se a banca julgar necessário), em formato remoto através do aplicativo Zoom. 
    

  
2 – DAS INSCRIÇÕES DOS/AS CANDIDATO/AS 
 
2.1 – Período e demais informações 
 
A inscrição e a entrega da documentação poderão ser realizadas no período de 1 de julho a 
20 de julho de 2021. 
 
2.2 – Documentação exigida no ato da inscrição: 

 
a) Ficha de inscrição em anexo.  
b) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 
c) Cópia da Carteira de Identidade. Tratando-se de estrangeiro, cópia da carteira de 

identidade de estrangeiro, ou passaporte com visto permanente. 
d) Diplomas de Mestrado e de Doutorado, obtidos ou revalidados em instituição 

reconhecida no país, ou documentação equivalente expedida pelos Programas de Pós-
Graduação onde obteve seu mestrado e/ou seu doutorado. 

e) Projeto de pesquisa e Plano de Trabalho para 12 meses, que inclua programa de curso 
com bibliografia 

f) Curriculum vitæ, modelo Lattes, completo e atualizado. 
 
 
Toda documentação deverá ser encaminhada para o e-mail: posgraliteratura@puc-rio.br 
 
 
2.3 – Taxa de Inscrição 

 
O valor da inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Os interessados deverão enviar 
e-mail para eventosletras@puc-rio.br, solicitando a inscrição no processo de seleção para 
professor do PPGLCC, informando nome completo e nº do CPF.  Um boleto será emitido e 
enviado para o candidato, para pagamento.  



 

  
2.3.1 – A taxa de inscrição não será devolvida, mesmo que o/a candidato/a não possa participar 
da seleção. 
 
3 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
3.1 – Primeira etapa (eliminatória): Avaliação de projetos e planos de trabalho. 
 
3.1.1 – A Banca Examinadora avaliará os projetos e os planos de trabalhos apresentados 
pelos/as candidatos/as. 
 
3.1.2 - O projeto de pesquisa e o plano de trabalho deverão ser escritos em língua portuguesa, 
com temas de escolha livre, desde que estejam em sintonia com a Linha de Pesquisa 3 - 
Literatura, Cultura e Política nos Espaços Lusófonos, do Programa de Pós-Graduação em 
Literatura, Cultura e Contemporaneidade, da PUC-Rio (http://www.letras.puc-
rio.br/br/texto/44/areas-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa) 
 
3.1.3 – O limite máximo do projeto é de dez páginas, sem contar a bibliografia, mas incluindo 
as notas de rodapé. 
 
3.1.4 – O limite máximo do plano de trabalho é de quatro páginas, distribuídas da seguinte 
forma: a) plano de atividades da pesquisa acadêmica pelo período de um ano, com duas 
páginas; b) programa de disciplina de graduação com bibliografia, com o tema Modernidades 
Periféricas, com uma página; c) programa de curso de Pós-Graduação no escopo da Linha de 
Pesquisa Literatura, Cultura e Política nos Espaços Lusófonos, com uma página. 
 
3.2 – Segunda etapa (eliminatória): Análise, pela Banca Examinadora, do currículo dos/as 
candidatos/as aprovados na primeira etapa.  
 
3.3 – Terceira etapa: Prova Aula (eliminatória) sobre ponto a ser enviado ao candidato/a 
24hs antes da data da Aula com explanação oral de trinta minutos via aplicativo Zoom 
(aberta apenas para os Professores do Quadro Principal do Programa de Pós-Graduação em 
Literatura, Cultura e Contemporaneidade). 
 
3.4 – Quarta Etapa (classificatória): Entrevistas (caso haja a necessidade de mais uma 
entrevista a banca entrará em contato com o candidato para marcação imediata da mesma) . 
3.5 – A Comissão de Seleção indicará, por maioria de seus integrantes, um/a único/a 
candidato/a para contratação. 
 
3.6 – A Comissão de Seleção poderá decidir, por maioria de seus membros, não indicar 
nenhum/a dos/as candidatos/as inscritos/as para contratação, na eventualidade de ninguém ter 
obtido a aprovação. 
 
3.7 – A decisão da comissão de seleção é soberana e irrecorrível. 
 



 

3.8 – A contratação do/a candidato/a indicado pela Comissão somente ocorrerá após a 
aprovação de todas as instâncias competentes da Universidade, conforme as normas internas. 
 
4 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
A Comissão será composta por 3 (três) membros titulares e 02 (dois) suplentes. Dos membros 
titulares, 2 (dois) serão integrantes do quadro docente da PUC-Rio e 1 (um) será externo, 
escolhido dentre profissionais de reconhecida competência acadêmica na área de 
conhecimento desta seleção e vinculados a um Programa de Pós-Graduação com avaliação 
entre 5 e 7 pela Capes. Dos suplentes, um será vinculado à PUC-Rio e outro será externo.  
 
5 – CALENDÁRIO 
 
5.1 – O envio da ficha de inscrição e da documentação deverá ser realizado no período de 1 
de julho de 2021 a 20 de julho de 2021 para o e-mail: posgraliteratura@puc-rio.br. 
 
5.2 – Processo de Seleção: de 1 de agosto de 2021 a 25 de agosto de 2021. 
 
5.3 – Resultado da avaliação dos projetos, plano de trabalho e CV: 12 de agosto de 2021 às 
8hs da manhã. 
 
5.4 - Envio do Ponto (através de e-mail) aos candidatos aprovados nas etapas acima para a 
Prova Aula de 30 minutos – via zoom: 12 de agosto às 8hs da manhã. 
 
5.5 – Provas Aula através do aplicativo Zoom: 13 de agosto, com início às 8 horas da manhã. 
 
5.6 – Divulgação da Lista, Datas e Horários das Entrevistas: 16 de agosto às 8 horas da manhã 
 
5.7 – Entrevistas: de 16 a 20 de agosto de 2021. 
 
5.8 – Divulgação do resultado final da seleção: 25 de agosto de 2021. 
 
6 – ASPECTOS NÃO PREVISTOS 
Eventuais casos em que o texto da presente chamada seja omisso serão dirimidos pela 
Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade, da PUC-Rio. 
 
 
Rio de Janeiro, 14 de Junho de 2021. 



 

Chamada Para Seleção Nº 01/2021 
Processo de Seleção para Professor Doutor (Assistente 40 horas) do Departamento de Letras 

da PUC-Rio 
 

 
Ficha de Inscrição 

 
A ser preenchida pelo candidato e enviada junto com a documentação exigida,  para o e-mail 
posgraliteratura@puc-rio.br. 
 
Taxa de inscrição de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais). Solicite a emissão do boleto de 
pagamento para eventosletras@puc-rio.br (o comprovante deverá ser entregue junto com a 
documentação).  
 
Nome do candidato (sem abreviações) 

 

 
Documento de Identidade                                             CPF 

  

 
Rua, Av., Praça, etc (endereço completo para correspondência) 

 

 
Nº                               Complemento                 Bairro 

   

 
Telefone      Celular 

  

 
Endereço eletrônico 

 

 
Declaro, para os devidos fins, que atendo as exigências contidas na Chamada para Seleção Nº 01/2021 
de Seleção para Professor Doutor (Assistente 40 horas) do Departamento de Letras da PUC-Rio e que 
estou de acordo com a regulamentação nela contida. 
 
Rio de Janeiro, _______ de _______________________________de 2021. 
 
 
Assinatura____________________________________________________. 
 


