UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ASSESSORIA PARA ASSUNTOS
INTERNACIONAIS
NÚCLEO DE LÍNGUAS – NUCLI
PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS

Memo nº 11/2016 – NucLI – UFPB
João Pessoa, 29 de abril de 2016.

Ao: Direção do CEAR
Dr. Zaqueu Ernesto da Silva
Assunto: Informações complementares Concurso Professor Titular - CEAR
Prezado Senhor,
Vimos, por meio deste, informar sobre as normas complementares do Concurso Público de
Provas e Títulos para Professor do Magistério Superior no Cargo Isolado de Titular-Livre
(Edital nº 18 de 25 de fevereiro de 2016) relativas à prova de Língua Estrangeira.
A prova de língua estrangeira (inglês), parte integrante do Concurso Público de Provas e
Títulos para Professor do Magistério Superior no Cargo Isolado de Titular-Livre (Edital nº
18 de 25 de fevereiro de 2016), consistirá de duas partes.
A primeira e a segunda partes tratarão, respectivamente, da compreensão e produção
escrita e da compreensão e produção oral do candidato. A cada parte será atribuída uma
nota de 0 (zero) a 10 (dez), das quais será aferida a média aritmética, que corresponderá à
nota final na prova de língua estrangeira (inglês), sendo o ponto de corte a média 7,0 (sete).
A prova de compreensão escrita constará de leitura de texto em língua inglesa e perguntas
de múltipla escolha. A parte de produção escrita exigirá do candidato a produção de um
texto entre 300-400 palavras. É vedada, aos candidatos, a utilização de material de
consulta. Essa primeira parte terá a duração de 2 (duas) horas, estando marcada para
ocorrer no dia 23 de maio, das 14h00 às 16h00.
A segunda parte da prova, referente à compreensão e produção oral, ocorrerá logo em
seguida à parte escrita e constará de entrevista com cada candidato, individualmente,
obedecendo a ordem de inscrição no concurso, com duração de 20 (vinte) minutos:
candidato 1, das 16h10 às 16h30; candidato 2, das 16h40 às 17h00. Os candidatos falarão
sobre tema proposto pela banca através de perguntas orais e audição de trechos curtos.
Essa segunda parte da prova deverá ser gravada em áudio.
Cordialmente,

________________________
Profa. Dra. Mariana Pérez
Coordenadora NucLI-ISF-UFPB

