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A Congregação do Instituto de Letras, em reunião de 29 de junho de 2010, aprovou a 

data e o cronograma do Concurso Público de Professor Adjunto de Língua 

Portuguesa com ênfase em Sociolinguística e Dialetologia, conforme Edital n.º 

002/2010,do Departamento de Vernáculas, conforme segue abaixo 

INÍCIO: 8:30 do dia 14 de julho de 2010 
TÉRMINO: 20:00 do dia 16 de julho de 2010 

Cronograma do concurso público para docente do magistério superior – edital 

02/2010- 14 de julho a 16 de julho 2010 

Língua Portuguesa com ênfase em Sociolinguística e Dialectologia 

OBS: Caso haja ausência de candidatos, haverá reescalonamento das atividades programadas.  

14/07/2010 – (quarta-feira)

8h 30 min – Abertura e sorteio da ordem de apresentação 

09h – Sorteio do ponto para o 1º candidato 
 Análise do memorial 

10h 30min - sorteio do ponto para o 2º candidato 
  Análise do memorial 

14h - Sorteio do ponto para o 3º candidato 
 Análise do memorial 

15h 30min -  Sorteio do ponto para o 4º candidato 
  Análise do memorial 

17h - Sorteio do ponto para o 5º candidato 
 Análise do memorial 

15/07/2010 – (quinta-feira)

09h – Aula do 1º candidato 

10h 30min - Aula do 2º candidato 



14h - Aula do 3º candidato 

15h 30min - Aula do 4º candidato 

17h - Aula do 5º candidato 

16/07/2010 – (sexta-feira)

09h – Entrega das questões para prova de memorial ao candidato 01. 

10h – Entrega das questões para prova de memorial ao candidato 02. 

11h – Prova de memorial 1º candidato 

12h – Entrega das questões para prova de memorial ao candidato 03. 
 Prova de memorial 2º candidato 

13h – Entrega das questões para prova de memorial ao candidato 04. 

14h – Prova de memorial 3º candidato 
 Entrega das questões para prova de memorial ao candidato 05. 

15h – Prova de memorial 4º candidato 

16h – Prova de memorial 5º candidato 

19h – Encerramento dos trabalhos: leitura da ata e divulgação do resultado 

Profª Drª Antonia Torreão Herrera 
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