
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR   

DO CURSO EXTRACURRICULAR DO ITALIANO 

No período de 18 a 28 de junho do corrente ano, estarão abertas as inscrições para o 

processo seletivo de professor do curso extracurricular da área de italiano da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Seguem as normas e procedimentos que 

nortearão tal seleção: 

1. DAS INSCRIÇÕES: deverão ser efetuadas através do e-mail: 

sergioroma70@gmail.com até as 12h30 do dia 28 de junho de 2019.  Estas 

devem vir acompanhadas dos seguintes documentos: 1)atestado de matrícula; 

2)histórico; 3)curriculum Lattes; 4) certificado e/ou declaração de cursos de 

língua italiana freqüentados fora da graduação (para alunos que ainda não 

tenham completado o quarto semestre de Letras Italiano). Poderão participar da 

seleção alunos com nível intermediário (B1) de Língua Italiana:  alunos da 

graduação em Letras Italiano (Bacharelado e Licenciatura) a partir do quarto 

semestre, (os que ainda não tiverem completado o quarto semestre, mas possuam 

proficiência nível B1, poderão certificá-la com declaração ou certificado de 

cursos de língua italiana  frequentados fora da graduação) e da pós-graduação.  

As inscrições homologadas serão divulgadas no Mural do Italiano e do 

DLLE até as 18h do dia 28 de junho. 

2. DA SELEÇÃO- acontecerá no dia 1º de Julho a partir das 15 horas na sala 117 

do Bloco B do CCE, com banca composta pelos professores: Sergio Romanelli 
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e Daniela Bunn. Para realização das entrevistas será respeitada a ordem de 

chegada dos inscritos. Será realizada uma prova didática que consistirá  de uma 

micro aula de 20(vinte)minutos, em italiano, sobre um dos seguintes temas, 

escolhidos previamente pelo/a candidato/a: 1)Passato prossimo e Imperfetto in 

italiano; 2)Insegnamento dei pronomi diretti ed indiretti in italiano; 3) Fonetica 

e fonologia dell’italiano e  4)Periodo Ipotetico dell’italiano. Todo candidato, 

antes de apresentar a sua micro aula, deverá entregar à banca um plano de ensino 

referente ao ponto escolhido. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO – Os/as candidatos/as classificado/as deverão se 

apresentar no dia e horário determinado e/ou acertado pelo coordenador do curso 

Extracurricular do Italiano. 

4. Informações e casos omissos  por esse edital devem ser  resolvidos pelo 

coordenador do curso e banca do Processo Seletivo.  

Florianópolis, 19 de junho de 2019. 

!  

Prof. Sergio Romanelli 

Coordenador do curso Extracurricular 
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