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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES - DLA
MESTRADO EM LETRAS:
LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES
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SELEÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE


O Programa de Pós-Graduação em Letras (Mestrado) Linguagens e Representações da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus-Bahia, abre seleção para 02 (dois) Professores Visitantes, um para cada Linha de Pesquisa: Linha A – Literatura e cultura: representações em perspectiva; Linha B – Linguagem: descrição e discurso, e para atuação na Graduação em Letras, nas áreas correspondentes às referidas linhas. 

O Professor Visitante atuará por 02 (dois) anos, prorrogáveis por igual período, no campo do ensino, pesquisa e extensão, com regime de trabalho de 40h, DE (Dedicação Exclusiva), e remuneração (salário bruto), através de contrato pelo Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, será de R$ 8.797,54.

Os critérios para candidatura são os seguintes:
- Título de Doutor/a em Letras;
- Experiência na Pós-Graduação stricto sensu e na Graduação em Letras e/ou áreas afins;
- Publicação Qualis CAPES (a partir do estrato B4) atualizada e relevante na área (últimos 03 (três) anos);
- Apresentação de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido no Mestrado em Letras Linguagens e Representações e na Graduação em Letras, com duração de 02 (dois) anos.

Documentação exigida:
- Curriculum Lattes atualizado e comprovado (a partir de 2010).
- Cópia de RG; CPF; Comprovante de quitação junto à Justiça Eleitoral;
- 03 (três) cópias do projeto.


Informações Importantes (contatos, datas e prazos)
I) Lançamento de candidatura/apresentação de propostas: de 26/08/2013 a 26/09/2013
II) O projeto a ser enviado deverá seguir o modelo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação: consultar http://propp.uesc.br/propp/?p=15
Obs.: Devem ser desconsideradas as páginas 4 a 7 do referido modelo de projeto.
III) A documentação deverá ser enviada, por SEDEX, para o endereço:

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC
Mestrado em Letras Linguagens e Representações
Pavilhão Max de Menezes – 1º andar – sala 2Db
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, km 16 Rodovia Ilhéus-Itabuna -
CEP 45662-900.

IV) O resultado da seleção será divulgado exclusivamente na página do PPGL Linguagens e Representações (http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/letras/) no dia 07.10.2013.
V) A convocação dos candidatos aprovados dependerá de trâmites junto à Secretaria de Educação do Estado da Bahia/Secretaria de Administração do Estado da Bahia e de Ato da Reitoria da UESC.


