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A Coordenadora Administrativa da Unidade Acadêmica de Letras (UAL) do Centro de 
Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Campina 
Grande - PB, no uso de suas atribuições, considerando o que dispõe a Lei N°. 8.745, de 
09 de dezembro de 1993, alterada pela Lei N°. 9.849, de 26 de outubro de 1999, e pela 
Lei N°. 10.667, de 14 de maio de 2003, considerando também o que reza o Decreto Nº. 
7.485, de 18 de maio de 2011, a Lei Nº. 12.722, de 28 de dezembro de 2012, alterada 
pela Lei Nº. 12.863, de 24 de setembro de 2013, e pelo Decreto Nº. 8.259, de 29 de maio 
de 2014, bem como o que está disposto na Resolução Nº. 06/2014 da Câmara Superior 
de Pós-Graduação do Conselho Universitário, de 28 de novembro de 2014, e as normas 
contidas neste Edital, torna pública a abertura de processo seletivo para a contratação de 
1 (um) Professor Visitante para a Unidade Acadêmica de Letras.  
 
A contratação de professor visitante tem por finalidade desempenhar funções de ensino, 
pesquisa e extensão, envolvendo notadamente a Pós-graduação em Linguagem e 
Ensino, visando fomentar a interação com a educação básica. Deverá atender também a 
algumas demandas da graduação, através de orientação na iniciação à pesquisa.  Sua 
atuação deverá vincular-se a um ou mais projetos de pesquisa da linha Lingua(gem)  em 
contexto de  ensino de português língua materna, contribuindo  para o fortalecimento do 

Programa, particularmente em termos de i) auxílio em orientações de pesquisa; ii) oferta 
de mais cursos relacionados à linha de pesquisa a que o projeto do virtual professor 
estiver vinculado; iii) inserção de trabalhos de extensão,  desenvolvendo o tema do  
projeto  de pesquisa e, consequentemente, iv) maior produção de publicações em 
periódicos e livros com reconhecida qualidade acadêmica. 
 
 As inscrições serão efetuadas no período de 20 a 24 de abril de 2015, das 8h00 às 

12h00 e das 14h00 às 17h00, na Secretaria da UAL – Bloco B – Fone: (83) 2101-1221, 

localizada na Avenida Aprígio Veloso, 882 – Bairro Universitário, CEP 58.429-140, 

Campina Grande-PB. A versão completa do Edital está disponível em www.ufcg.edu.br.  

 

Campina Grande 15 de abril de 2015 

Profª  Ms. Maria Santana Meira Ramos 

Coordenadora Administrativa da Unidade Acadêmica de Letras 
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