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EDITAL N. 002/2022- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
BOLSISTA DO NÚCLEO DE LÍNGUAS DO PROGRAMA IDIOMAS SEM
FRONTEIRAS (NucLi-IsF) NA UEFS PARA ATUAR NOS CURSOS DE

ESPANHOL E FRANCÊS [REABERTURA]

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, no
uso de suas atribuições e de acordo com o Programa Institucional de Bolsa Extensão
(PIBEX) e, em parceria com a AERI, torna pública a abertura de inscrições para
seleção de bolsistas (iniciação à extensão), para fins exclusivos do Núcleo de Línguas
do Programa Idiomas sem Fronteiras na UEFS – (NucLi-IsF), Resolução Consepe
134/2019, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Este edital de fomento, através da concessão de 02 bolsas, pretende
assegurar a contrapartida da UEFS em parcerias, acordos e/ou convênios
interinstitucionais, e garante oferta de vagas para os cursos de espanhol e francês do
Programa.

CALENDÁRIO

Nº Descrição Data

1. Publicação do Edital 04/03/2022

2. Período de inscrição 29 a 30/03/2022

3. Divulgação da Homologação das inscrições 31/03/2022 até 08:00

4. Período para recursos – envio via e-mail: nucli_isf@uefs.br 31/03/2022 até 20:00

5. Publicação Final das Homologações após recursos 31/03/2022 até 23:59

6. Divulgação das datas e horários das provas e entrevista 31/03/2022 até 23:59

7. Realização da Prova Escrita e entrevista 01/04/2022

8. Divulgação do resultado da Prova Escrita e Entrevista 01/04/2022

9. Período para recursos 02/04/2022

10. Divulgação do resultado final 04/04/2022

mailto:nucli_isf@uefs.br
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11. Entrega da Documentação (para o candidato classificado
e convocado)
- Enviar documentos para o e-mail pibex.proex@uefs.br

04/04/2022

12. Assinatura do contrato (Digital) 05/04/2022

13. Vigência do contrato 09 meses

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 A presente Seleção visa à oferta de 02 (duas) bolsas para iniciação à extensão.
1.2 A Seleção será coordenada pelo Núcleo de Línguas do Programa Idiomas sem
Fronteiras (NucLi-IsF), aprovado pela Resolução CONSEPE 134/2019 da
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em conjunto com o Comitê
Interno de Bolsa Extensão – CIBEX, conforme art. 3º da Resolução CONSEPE nº
057/2021, para as bolsas de extensão.

2. DOS REQUISITOS

2.1 Ser estudante regularmente matriculado em cursos de graduação em Letras:
Português e Espanhol e Letras: Português e Francês, cursando do primeiro ao
penúltimo semestre.
2.2 Ter conhecimento básico das plataformas Zoom, Moodle, Facebook, Instagram,
Padlet, Kahoot.
2.3 Possuir disponibilidade de 12 horas, para as atividades, incluindo a participação
nas reuniões pedagógicas e administrativas (obrigatórias), realizadas com frequência
mínima de uma vez por semana: às segundas-feiras à noite, administrativas; e, em
acordo com a coordenação, as pedagógicas.
2.4 Comprovar vínculo com a UEFS (atestado de matrícula/guia de matrícula).
2.5 Comprovar, via histórico, vínculo com o curso de licenciatura da língua para a qual
se candidata.
2.6 Ter nível C1 ou B2 na língua estrangeira que concorre à vaga, comprovado
mediante apresentação de certificado de reconhecimento internacional. Caso o
candidato ainda não disponha desse certificado, deve indicar que não o possui no
formulário de inscrição e solicitar que a Banca examinadora o encaminhe para realizar
o exame de proficiência. Caso o candidato deixe de anexar o certificado exigido e não
solicite, pelo formulário de inscrição, que a Banca examinadora o encaminhe para a
realização do exame, terá sua inscrição não homologada.

3. DAS VAGAS



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86
Recredenciada pelo Decreto nº 9.271 de 14/12/2004
Recredenciada pelo Decreto nº 17.228 de 25/11/2016

Núcleo de Línguas do Idiomas sem Fronteiras na UEFS
Resolução CONSEPE nº 134/2019

3.1 Serão destinadas 02 (duas) vagas para bolsa no valor de R$ 435,00, assim
distribuídas:
3.1.2 01 (uma) vaga para atuar nos cursos de espanhol do NucLi-IsF(UEFS);
3.1.3 01 (uma) para atuar nos cursos de francês do NucLi-IsF(UEFS);
3.2 A chamada estará condicionada à ordem de classificação. Caso o primeiro
colocado desista da vaga, será chamado o segundo aprovado e assim
sucessivamente.
3.3 A bolsa terá duração de 9 meses.
3.4 A bolsa não implicará, sob hipótese alguma, em vínculo empregatício com a
Universidade Estadual de Feira de Santana.
3.5 Não ser beneficiário de outra bolsa institucional, exceto auxílio residência, auxílio
emergencial e Mais Futuro.
3.6 A bolsa será automaticamente suspensa no momento da colação de grau ou perda
de vínculo como aluno de graduação da UEFS.
3.7 No caso de vacância da bolsa, e havendo candidatos aprovados em cadastro
reserva, estes poderão ser convocados para ocupar a vaga, obedecendo a ordem de
classificação.

4. DOS PROCEDIMENTOS

4.1 Para se inscrever o candidato deverá preencher um formulário, que estará
disponível no site http://www.isf.uefs.br/. Qualquer problema, deverá entrar em
contato pelo e-mail: nucli_isf@uefs.br.
4.2 Enviar, pelo formulário de inscrição, cópia do Certificado de proficiência exigida ou
indicar, por esse mesmo formulário, que precisa de avaliação de Nível.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 Das 12h 00min do dia 29 de março às 23h 59min do dia 30 de março de 2022.
5.2 As inscrições e envio da documentação serão online, via formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelGWLuKcg7GDKuAp-HxX-AcsgH00Gh2
Ae2Nezta_lWMAY63w/viewform
5.3 Inscrições fora do prazo serão canceladas.
5.4 Cada candidato só poderá submeter uma inscrição.
5.5 Caso o candidato envie uma segunda versão da inscrição, apenas a última será
considerada válida.
5.6 Não serão aceitas inscrições ou nova versão da inscrição enviada fora do prazo
estipulado no cronograma deste edital.
5.7 Não será homologada a inscrição que constar informações incorretas ou o não
atendimento aos requisitos descritos neste edital.

http://www.isf.uefs.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelGWLuKcg7GDKuAp-HxX-AcsgH00Gh2Ae2Nezta_lWMAY63w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelGWLuKcg7GDKuAp-HxX-AcsgH00Gh2Ae2Nezta_lWMAY63w/viewform
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6. DAS ATRIBUIÇÕES

A efetivação da inscrição implica que o candidato está ciente de suas obrigações:
6.1 Desenvolver atividades orientadas pelos coordenadores no contexto do Programa.
6.2 Participar dos cursos de formação.
6.3 Elaborar e editar recursos didáticos sob orientação dos coordenadores.
6.4 Ministrar aulas em três turmas.
6.5 Operar os sistemas do IsF com responsabilidade, zelo e sigilo.
6.6 Cuidar das senhas que lhe forem designadas e zelar pelas informações sigilosas
do Programa.
6.7 Realizar tutorias com os alunos do NucLi-IsF e comunidade acadêmica
interessada nos cursos do Programa.
6.8 Participar assiduamente das reuniões pedagógicas e administrativas.
6.9 Entregar relatórios mensais, semestrais e final.
6.10 Participar, preferencialmente, com apresentação de trabalhos, de eventos
acadêmico-científicos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.
6.11 Manter a organização do espaço físico da secretaria do Programa (quando do
retorno às aulas presenciais).
6.12 Respeitar a cultura do NucLi-IsF(UEFS).

7. DA SELEÇÃO

7.1 A seleção será realizada em 2 etapas via plataforma Zoom e todo processo será
gravado:
7.1.1 Etapa A - Entrevista (peso 10,0).
7.1.2 Etapa B - Prova escrita (peso 10,0).
7.1.3 Resultado - (A+B) ÷ 2 = Média Final.
7.1.4 A etapa A é classificatória e a etapa B é eliminatória. A nota de corte da etapa B
é 7,0 (sete).
7.1.5 O candidato que obtiver Nota Final inferior a 7,0 (sete) será excluído deste
Processo Seletivo.
7.1.6 O não comparecimento do candidato, por qualquer motivo, nas datas e horários
estabelecidos para realização da entrevista, prova escrita ou prova didática implicará
na exclusão do candidato da presente seleção.
7.1.7 Nos casos em que houver empate na Nota Final serão adotados os critérios
descritos a seguir, na ordem em que estão apresentados, até que ocorra o desempate:

a) Maior nota na prova escrita;
b) Maior nota na entrevista.

7.2 Da realização da seleção
7.2.1 A entrevista será na língua estrangeira para a qual o candidato se inscreveu para
ocupar a vaga e terá duração de até 20 minutos para cada candidato. O sorteio do
ponto da prova didática será feito no momento da entrevista.
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7.2.2 Prova escrita – Será na língua estrangeira para a qual o candidato se inscreveu
para ocupar a vaga. Terá duração de 2h e neste período o candidato deverá manter a
câmera ligada e posicionada de forma que apareçam as imagens do candidato e da
tela do computador.
7.2.3 O candidato que não apresentar, no ato da inscrição, certificado de proficiência
na língua estrangeira em que vai atuar, em nível C1 ou no mínimo B2, deverá realizar
um teste para tal finalidade no dia e horário a combinar pela Banca examinadora. Após
o resultado desse teste, a Banca examinadora expedirá uma declaração informando o
nível de proficiência do candidato avaliado. Este edital exige que o candidato obtenha
o Nível C1 ou no mínimo o B2.
7.2.4 Para cada etapa, o candidato deverá conectar-se à plataforma Zoom, 10 minutos
antes de seu início.
7.2.5 O link de acesso à plataforma será enviado por e-mail em até 1h antes do início
de cada etapa da seleção.

8. DO RESULTADO E DA CONVOCAÇÃO PARA A ENTREGA DA
DOCUMENTAÇÃO

8.1 Os resultados do Processo Seletivo serão divulgados no site do NucLi-IsF(UEFS):
http://www.isf.uefs.br/
8.2 O número de candidatos convocados corresponderá ao limite de vagas definido
por este Edital, concedidas pela Pró-Reitoria de Extensão e pela Pró-Reitoria de
Graduação. Na convocação será observada a ordem de classificação.
8.3 Os convocados deverão apresentar, em data prevista neste Edital, a seguinte
documentação: cópias do RG, CPF e de um comprovante bancário (conta corrente
e/ou conta poupança do convocado, não podendo ser conta conjunta e /ou de
terceiros).
8.4 Os candidatos aprovados deverão ter Cadastro de usuários externos ao SEI.
8.5 Os aprovados não convocados comporão quadro de reserva e poderão ser
contemplados quando ocorrer desistência ou desligamento de candidatos, para
complementação do período da bolsa.

9. DOS RECURSOS

9.1 Até (dois) dias corridos após a divulgação do resultado, poderá ser impetrado
recurso, em correspondência assinada pelo candidato.
9.1.1 O NucLi-IsF(UEFS) e o Comitê Interno de Bolsa Extensão terão um prazo de até
02 (dois) dias úteis para deliberar sobre o recurso.
9.1.2 Os recursos deverão ser enviados para o e-mail nucli_isf@uefs.br conforme
cronograma.
9.2 Recursos enviados fora do prazo não serão apreciados.

http://www.isf.uefs.br/
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10. DA CONTRATAÇÃO DO CANDIDATO

10.1 A bolsa se formalizará pela assinatura de um Contrato envolvendo o
representante legal da instituição, o orientador e o bolsista.
10.2 Somente assinará contrato o candidato que, na data da assinatura, atender a
todos os requisitos e condições para ser bolsista de extensão, listados no item 2 deste
edital.
10.3 O não cumprimento dos prazos de entrega dos documentos acarretará na perda
da vaga.
10.4 Pela excepcionalidade deste Edital, as assinaturas dos contratos poderão ocorrer
por meio digital.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Bolsista e orientador, ao assinarem o contrato, comprometem-se a enviar os
relatórios mensais, semestrais e final, bem como participarem no evento de
encerramento com apresentação das atividades desenvolvidas durante a realização
da bolsa.
11.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo NucLi-IsF(UEFS) e o Comitê Interno de
Bolsa Extensão - CIBEX.

Feira de Santana, 29 de março de 2022

Amali de Angelis Mussi
Reitora em Exercício
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ANEXO I – PONTOS DA PROVA DIDÁTICA

DOS PONTOS DA PROVA DIDÁTICA (CURSOS OFERECIDOS PELO ISF) PARA A
VAGA DE LÍNGUA ESPANHOLA

1. Comprensión de textos acadêmicos em espanhol;
Ementa: Apresentação de diferentes gêneros acadêmicos em língua espanhola, em
suas dimensões textual e discursiva. Diferentes níveis de leitura: literal, inferencial e
crítico. Conhecimentos sistêmicos, textuais e enciclopédicos em interação com a
materialidade textual. Reconhecimento de recursos discursivos empregados para
processar os gêneros que constituem o repertório das disciplinas.

Referências  (sugestões):
ARAGONÉS, Luis; PALENCIA, Ramón. Gramática de uso del español. Teoría y práctica. A1 -
B2. Ediciones SM: Madrid, 2003.

ACQUARONI MUÑOZ, R. La comprensión lectora. In: Vademécum para la formación de
profesores: enseñar español como segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL
(Sociedad General española de librería, S.A.), 2004. p. 943-964.

CASSANY, D. y O. A. MORALES. “Leer y escribir en la universidad: los géneros científicos”, In:
CASSANY, D. (comp.) Para ser letrados. Voces y miradas sobre la lectura. Barcelona: Paidós;
pág. 109-128. 2009.

FANJUL, Adrián. Gramática y práctica de Español para brasileños. 3ª ed. São Paulo: Moderna,
2014.

FUMERO, Francisca. Estrategias didácticas para la comprensión de textos. Una propuesta de
investigación acción participativa en el aula. Investigación y Postgrado, Caracas , v. 24, n. 1,
p. 046-073, enero 2009 . Disponible en
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872009000100003&lng=e
s&nrm=iso>. accedido en  14  feb.  2019.

GIOVANNINI, A; MARTÍN PERIS, E.; RODRÍGUEZ, M.; SIMÓN, T. La comprensión lectora. In:
Profesor en acción 3: Destrezas. Madrid: Edelsa, 1996. p. 23-46.

VOLPI, Marina Tazón (coord.) Así es!: nivel inicial. Porto Alegre: Editora Rigel, 2011.
Dicionários:
Dicionario on-line Word Reference www.worreference.com
http://www.wordreference.com/
https://www.linguee.es/espanol-portugues
Dicionario on-line da Real Academia Espanhola www.rae.es

2. Certificados de proficiência en español;

http://www.worreference.com/
http://www.wordreference.com/
https://www.linguee.es/espanol-portugues
http://www.rae.es/
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Ementa:
Sensibilização quanto aos tipos de avaliação, conscientização sobre as provas de
proficiência mais conhecidas de espanhol como língua estrangeira, familiarização em
relação às atividades presentes nos exames de proficiência.

Referências (sugestões):
Ministerio de educación, cultura y deporte (2002) Marco común europeo de referencia para
las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid. Secretaría General Técnica del
MECD y Grupo Anaya, traducido y adaptado por el Instituto Cervantes. Disponível
em: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

Parrondo Rodríguez, José Ramón (2004) Modelos, tipo y escalas de evaluación. In: Lobato,
J.S; Gargallo, I.S. (dir) Vademécum para la formación de profesores: enseñar español como
segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL. p. 967-982

Santos, Lilian dos Reis (2010) As políticas lingüísticas e as avaliações de proficiência de
espanhol como língua estrangeira In: Anais do I CIPLOM.
p.629-633. http://www.apeesp.com.br/ciplom/Arquivos/artigos/pdf/lilian-santos.pdf 

Scaramucci, Matilde Virginia Ricardi (2000) Proficiência em LE: considerações terminológicas e
conceituais In: Trabalhos de Iingüística aplicada 36. P. 11-22. Disponível em;
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8639310/0 

https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba 
https://www.cervantes.to/brazilian/test_inicial.html 
http://clinguas.fflch.usp.br/content/certificado-de-espa%C3%B1ol-lengua-y-uso
http://clinguas.fflch.usp.br/sites/clinguas.fflch.usp.br/files/Muestras%20de%20actividades%20de
l%20examen%20CELU.pdf 
http://www.celu.edu.ar/?q=es/node/25 
https://siele.org/

3. Competencias interculturales en contexto académico (lengua española).
Ementa:
Desenvolvimento da competência comunicativa intercultural em língua
espanhola, por meio de conteúdos linguísticos, socioculturais e pragmáticos,
em práticas discursivas voltadas para o contexto acadêmico
Referências (sugestões)

ARAGONÉS, L. y PALENCIA, R. Gramática de uso de español para extranjeros. Madrid:
SM, 2003.

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8639310/0
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CASSANY, Daniel y Óscar MORALES (2009): «Leer y escribir en la universidad: los géneros
científicos», en D. Cassany (comp.), Para ser letrados. Voces y miradas sobre la lectura,
Barcelona: Paidós, pp.109-128.

CHOZAS, D. y DORNELES, F. Dificultades del español para brasileños. Madrid: SM, 2003.

DUARTE, C. A. Diferencias de usos gramaticales entre español/português. Madrid:
Edinumen, 1999.

FERNÁNDEZ, Gretel (coord.) Expresiones idiomáticas. Valores y usos. S.Paulo, Ática, 2004.

GONZÁLEZ Hermoso, C. R. & SÁNCHEZ Alfaro, M. Gramática de Español lengua
extranjera. Normas y recursos para la comunicación. Madrid. Edelsa.

NARVAJA DE ARNOUX, Elvira, et al. La lectura y la escritura en la universidad. Buenos
Aires: Eudeba, 2004.

COLEÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO ADIEU, publicado pela Edinumen, Disponível
em:
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.browse&category_id=26&option=com_virtuemar
t&It

DOS PONTOS DA PROVA DIDÁTICA PARA A SELEÇÃO PARA A VAGA DE LÍNGUA
FRANCESA

1. Primeiros passos em francês;
Ementa:
Introdução do aluno ao estudo da língua francesa através de situações de apresentação
pessoal, descrição física e psicológica, apresentação da família, descrição da cidade, encontro
e convite, contato e relações interculturais.

Referências (sugestões):
CARRAS, Catherine ; TOLAS, Jacqueline ; KOHLER, Patricia et SZILAGYI, Elisabeth. Le
français sur objectifs spécifiques et la classe de langue. Pa-ris : CLE International, 2007.

CARRAS, Catherine ; GEWIRTZ, Océane et TOLAS, Jacqueline. Réussir ses études
d´ingénieur en français. Grenoble : PUG, 2014.

MANGENOT, François., LOUVEAU, Elisabeth. Internet et la classe de langue. Paris : CLE
International, 2006.

TAGLIANTE, Christine. La classe de langue. Paris : CLE International, 2001.

http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.browse&amp;category_id=26&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=4
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.browse&amp;category_id=26&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=4
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.browse&amp;category_id=26&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=4
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TAGLIANTE, Christine. L’évaluation et le Cadre européen commun. Paris : CLE International,
2005.

2. Comunicação oral: apresentar-se em francês;
Ementa:
Introdução aos elementos básicos de comunicação em língua francesa. Desenvolvimento de
competências gramaticais, lexicais e socioculturais respondendo aos objetivos pragmáticos
para aprender a se apresentar, compreender, ler e informar as horas, descrever atividades da
semana e descrever gostos e preferências.

Referências (sugestões):
Sites : sugestões de exercícios TV5 Monde para os alunos fazerem em casa:
http://enseigner.tv5monde.com/fle/bonjour-116
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/vocabulaire-letat-civil-0
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/vocabulaire-les-nationalites
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/prononciation-la-nationalite-au-masculin-e
t-au-feminin-0 http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/prononciation-le-son-u-0
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/prononciation-le-son-eu-0
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/vocabulaire-les-nationalites-et-les-noms-d
e-pays
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/prononciation-la-nationalite-au-masculin-e
t-au-feminin
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/vocabulaire-saluer-prendre-conge
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/cultures-saluer-quelquun-0
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/grammaire-dire-lheure
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/grammaire-le-verbe-aller
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/grammaire-le-verbe-faire-0
http://enseigner.tv5monde.com/fle/une-journee-516
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/bilan-parler-de-ses-activites
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/grammaire-proposer-une-activite-poliment
-avec-est-ce-que-et-avec-lintonation
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/vocabulaire-les-loisirs

3. Pronúncia, ritmo e entonação em língua francesa.
Ementa: Introdução às questões de pronúncia, ritmo e entonação em francês. Sensibilização à
pronúncia dos sons em francês por meio de exercícios para uma familiarização com as
particularidades da língua francesa.

Referências (sugestões):
ABRY, Dominique et VELDEMAN-ABRY, Julie. La phonétique. Audition, prononcia-tion,
correction. Paris : CLE International, 2007.

ABRY, Dominique et CHALARON, Marie-Laure. Les 500 exercices de phonétique A1/A2. Paris :
Hachette, 2010.
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BRIET, Geneviève ; COLLIGE Valérie et RASSART Emmanuelle. La prononciation en classe.
Grenoble : PUG, 2014.

CHARLIAC, Lucile ; LE BOUGNEC, Jean-Thierry ; LOREIL, Bernard et MOTRON,
An-nie-Claude. Phonétique progressive du Français. Niveau Débutant. Paris : CLE
In-ternational, 2017.

LAURET, Bertrand. Enseigner la prononciation du français : questions et outils. Paris :
Hachette, 2007.

LÉON, Pierre ; LÉON Monique et LÉON Françoise, Phonétique du FLE. Prononcia-tion : de la
lettre au son. Paris : Armand Colin, 2009.

MARTINIE, Bruno. Phonétique en dialogues. Niveau débutant. Paris : CLE Interna-tional, 2006.

VANDENDRIESSCHE, Anne. et FILLIOLET, Catherine. La phonétique par les textes. Paris :
Belin littérature et revues, 2010.
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ANEXO II - BAREMA DA ENTREVISTA

BAREMA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA PONTUAÇÃO
OBTIDA

1 Desenvoltura e autonomia na interação,
contribuindo para o desenvolvimento da

conversa.

2,0

2 Recurso lexical adequado ao tema da
conversa

2,0

3 Adequação gramatical para a expressão de
ideias e opiniões.

2,0

4 Compreensão do fluxo natural da conversa
com rara necessidade de repetição e/ou

reestruturação da fala

2,0

5 Pronúncia adequada com eventuais marcas de
outras línguas

2,0

6 TOTAL – ENTREVISTA 10,0

Parecer da Banca Examinadora

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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ANEXO III – BAREMA DA PROVA ESCRITA

BAREMA DE AVALIAÇÃO ESCRITA PONTUAÇÃO OBTIDA

1 Coesão e coerência 2,0

2 Profundidade na reflexão 2,0

3 Objetividade das ideias 2,0

4 Consistência argumentativa 2,0

5 Adequação léxico-gramatical 2,0

6 TOTAL – PROVA ESCRITA 10,0

Parecer da Banca Examinadora

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________


