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O Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade Federal de 
Santa Maria seleciona BOLSISTA PRODOC para atuação na Linha de Pesquisa 
Aquisição da Linguagem,  sendo exigidos os seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no país; 

b) ter obtido o título de doutor em Letras ou áreas afins há, no máximo, 05 (cinco) 
anos; 

c) não ter, preferencialmente, realizado o doutorado supramencionado na mesma 
instituição a que se vincula o programa de pós-graduação responsável pelo 
projeto de cuja execução participará; 

d) não ter vínculo empregatício ou estatutário; 

e) não ser aposentado; 

f) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja selecionado 
para atuar no Programa; 

g) dedicar-se integralmente às atividades do projeto; 

h) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 

i) apresentar Currículo atualizado modelo Lattes. 

 

Os candidatos devem apresentar um perfil que os qualifique a participar do projeto 
de pesquisa: O efeito do treinamento perceptual na aquisição da língua inglesa por 
aprendizes brasileiros. Os seguintes itens serão considerados na avaliação dos 
candidatos: 

a) vínculo às áreas de Fonética e Fonologia; 

b) proficiência em língua inglesa para desenvolvimento de pesquisas na área de 
aquisição de língua estrangeira – Inglês; 

c) desenvolvimento de pesquisas sobre percepção e produção de L2; 

d) conhecimento acerca de teoria fonológica, mais especificamente sobre Teoria da 
Otimidade; 

e) conhecimento acerca de modelos de percepção de fala aplicados à aquisição de 
língua estrangeira; 

f) experiência com treinamento perceptual; 

g) produção bibliográfica e técnica significativas. 

 

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição: 



1) cópia do Diploma de Doutorado; 

2) cópia de históricos escolares de graduação e pós-graduação; 

3) Curriculum Vitae, nos moldes da plataforma Lattes (CNPq), com 

comprovação de títulos. 

A seleção será realizada a partir da análise do Currículo dos candidatos. 

Os interessados devem encaminhar Currículo Lattes comprovado, para a Secretaria 
do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), até o dia 30 de maio de 2008 (data 
de postagem). 

Os currículos encaminhados serão avaliados pela Comissão de Avaliação composta 
pelos seguintes professores: Profa. Dr. Amanda Eloina Scherer (coordenadora do 
PPGL), Profa. Dr. Giovana Ferreira Gonçalves (coordenadora substituta), Profa. Dr. 
Márcia Cristina Corrêa (como representante da área de Estudos Lingüísticos) e Profa. 
Dr. Mirian Rose Brum-de-Paula (como representante da Linha de Pesquisa Aquisição 
da Linguagem). Os candidatos selecionados serão chamados para entrevista. 

 

Endereço para encaminhamento do Currículo: 

 UFSM 

Programa de Pós-Graduação em Letras (Seleção Bolsista PRODOC) 

Prédio 16 – 2º andar, sala 3224 

Santa Maria – Rio Grande do Sul – CEP 97.110-900 

Informações pelo telefone: (55) 32208359 

 

 

Profa. Dr. Amanda Eloina Scherer 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras 

 

 


