
Obs.:  Os candidatos deverão ser graduados.

Forma de seleção: I) análise do Curriculum Vitae; II) prova escrita, no dia 
1º  de  setembro  (segunda-feira),  às  11:30  horas.  Programas:  1. 
LITERATURA:  1) Aspetti fondamentali dell´opera dei tre maggiori autori 
del  medioevo  italiano;  2)  Caratteri  storici  e  letterari  del  Rinascimento 
italiano;  3)  I  maggiori  autori  del  Novecento  italiano  nel  loro  contesto 
storico., 2. LÍNGUA: 1) L’insegnamento del passato prossimo; 2) Analisi 
contrastiva  del  sistema  pronominale  dell´italiano  e  del  portoghese 
brasiliano con attenzione all´uso concreto; 3) analisi contrastiva dei modi 
verbali in portoghese brasiliano e italiano basata sul loro uso concreto. A 
ser sorteado no início da prova.  III) entrevista/prova oral, no dia 03 de 
setembro, às 11:30 horas.
Prazo de inscrição: 25 a 29 de agosto de 2008, na Seção de Pessoal da 
Faculdade de Letras, no período de 8 às 11 horas e de 13 às 16 horas. 
No ato de inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes 

documentos:
1)  Carteira de Identidade ou outro documento que comprove ser 
brasileiro nato ou naturalizado. Se estrangeiro deverá comprovar ser 
portador de visto pertinente;
2) Declaração de que possui:
- I - prova de quitação com a Justiça Eleitoral e prova de quitação 

com o Serviço Militar, quando couber; 
- II - declaração de que estar apto a comprovar a titulação exigida no 

ato da assinatura do contrato; 
- III - três exemplares da relação de títulos ou curriculum vitae, 

abrangendo: a) grausdiplomas universitários e certificados de 
cursos de especialização e de aperfeiçoamento; experiência docente; 
c) experiência científica, técnica ou artística; d) experiência em 
administração acadêmica, técnica  ou artística; publicações, 

- distinções obtidas em reconhecimento de atividade intelectual 
relevante;

- IV- Comprovação de graduação.
- V – Comprovação de títulos em uma só via.

Informações e inscrições: Seção de Pessoal da 
Faculdade de Letras de 8 às 11 e 13 às 16 horas.
Coordrh@letras.ufmg.br/spessoal@letras.ufmg.br/www.in.gov.br
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