
ANEXO Nº 4 
 

EDITAL 
 

Nome do campo Descrição 
Faculdade Letras 
Departamento Línguas e Literaturas Românicas 
Posição no organograma 19 
Função Lector doctor 
Unidades curriculares incluídas na carga 
horária/áreas de investigação, de acordo com 
o organograma 

LLB2161 Literatura portuguesa (Prosa curta) (A) 
LLB3161 Literatura portuguesa (Idade Média e Renascimento) 
(A) 
LLB4124 Curso de língua e literatura portuguesa: Linguagens 
especializadas (económica) / Literatura portuguesa e música 
LLB4161 Literatura portuguesa (Barroco și Neoclassicismo) (A) 

Área científica Filologia 
Descrição da vaga A vaga pretende preencher a necessidade de docentes para a 

licenciatura de Língua e Literatura Portuguesa, recentemente 
acreditada. A vaga focaliza a literatura portuguesa, área essencial na 
formação de qualquer aluno de licenciatura, para a qual o 
Departamento de Línguas e Literaturas Românicas não tem 
professores. A carga horária da vaga inclui unidades curriculares 
(UC) obrigatórias e opcionais da licenciatura de Língua e Literatura 
Portuguesa.  
São preferidos candidatos com competências e experiência no 
ensino da literatura portuguesa. O candidato selecionado será 
responsável pelo ensino de aulas teóricas e de aulas práticas, 
pela orientação, a partir do ano letivo 2023-2024, dos trabalhos 
de licenciatura nas áreas incluídas na carga horária da vaga. O 
candidato deverá ter conhecimentos de literatura comparada, 
para assegurar o ensino das UC opcionais que visam o diálogo 
da literatura portuguesa com outras modalidades de expressão 
artística, nomeadamente a música e o cinema. O departamento 
precisa de especialistas que assegurem o ensino destas UC e que 
contribuam para o desenvolvimento das UC de literatura no 
âmbito da licenciatura de Língua e Literatura Portuguesa.  
É obrigatório os candidatos serem doutores em Filologia. 
Os candidatos devem ser licenciados em Filologia Portuguesa 
(comprovando a qualidade de licenciatos com diplomas de 
estudos, certificado linguístico DUPLE C2 ou certificados de 
estudos no respectivo país/na respetiva língua por um período 
cumulado de pelo menos 9 meses), e a sua produção científica 
deve estar estritamente correlada com as UC incluídas na vaga 
a qual se candidatam. As provas do concurso serão em 
português. Os candidatos devem preencher todos os requisitos 
sobre investigação científica que constam nos padrões da UBB. 
A comissão interna da faculdade excluirá as candidaturas que 
não preencherem as condições de admissibilidade, dando um 
parcer negativo. 



Responsabilidades Preparação e ensino de aulas teóricas e práticas incluídas na carga 
horária, orientação de trabalhos de licenciatura, apoio administrativo 
aos alunos, organização de atividades extracurriculares com os alunos, 
participação nas atividades científicas do departamento. 

Data e hora da aula/prova oral 27 de janeiro de 2023, às 10h 
Lugar da  aula/prova oral (morada da 
Faculdade/do Instituto e sala) 

Facultatea de Litere, Str. Horea nr. 31, Cluj-Napoca, Sala Zaciu 

Provas de concurso, data, hora e lugar 
(morada da Faculdade/do Instituto e sala) 

O concurso tem as seguintes provas:  
1. avaliação do dossiê individual; 
2. prova oral. 

Para as vagas de lector universitar a prova oral é uma aula 
teórica, em função do perfil da vaga, sendo o tema estabelecido 
pelo júri, de acordo com o art. 17, al. (1), let. b) desta 
metodologia. A prova oral consta numa aula teórica de 30 
minutos, em português, preparada a partir da temática abaixo 
e seguida por uma sessão de perguntas feitas pelo júri e/ou o 
público. O tema da prova oral será estabelecido pelo júri e será 
comunicado aos candidatos com 48h de antecedência, através 
do email ou anúncio no site da faculdade. O anúncio 
mencionará a data e a hora da afixação e será assinado pelo 
presidente do júri.  

 
Na avaliação, o dossiê do candidato com as 
suas realizações profissionais representará 
75% e a aula teórica/prova oral 25% da nota 
final, proposta no relatório individual de 
apreciação realizado por cada membro do júri. 
Na avaliação da atividade científica será 
tomada em consideração a qualidade das 
publicações e das contribuições dos 
candidatos em relação aos requisitos da carga 
horária ou de investigação. 
Temática e bibliografia das provas Temática  

Prosa curta portuguesa e lusófona 
Literatura portuguesa. Idade Média e Renascimento. 
Literatura portuguesa. Barroco e Neoclassicismo.  
Literatura portuguesa e música. 
 
Bibliografia 
Bernandes, J. A. Cardoso  (Org), História Crítica da Literatura 

Portuguesa, Vol. II,  Humanismo e Renascimento, coord. C. Reis, 
Verbo,  Lisboa, 2001. 

Bizarro, R. & L. Geraldes Xavier, Contos em português. Ler para 
aprender em português. Macau: Instituto Politécnico de Macau, 
2017. 



Dias, Aida Fernanda (org.), História Crítica da Literatura 
Portuguesa, Vol. I. Idade Média, coord. C. Reis, Verbo, Lisboa, 
1998. 
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Pires, Maria Lucília Gonçalves,  (Org), História Crítica da 
Literatura Portuguesa, Vol. III,  Maneirismo e Barroco, coord. C. 
Reis, Verbo,  Lisboa, 2001. 
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Descrição dos procedimentos do concurso As informações sobre o concurso serão publicadas no site da UBB 
(www.ubbcluj.ro, secção Posturi didactice perioadă determinată) e 
no placar do Departamento de Línguas e Literaturas Românicas. A 
avaliação do dossiê representa 75% da nota final, proposta no 
relatório individual de apreciação realizado por cada membro do 
júri. Na avaliação da atividade científica será tomada em 
consideração a qualidade das publicações dos candidatos em 
relação aos requisitos da carga horária, bem como a concordância 
entre a temática das publicações e as áreas científicas incluídas na 
carga horária. No caso de empate, para além dos padrões minimais 
da UBB para a vaga de lector universitar, a comissão tomará em 
consideração a experiência dos candidatos em cada componente da 
vaga: ensino, investigação e capacidade de angariar fundos para 
projetos de investigação, administração e organização institucional. 
A aula teórica representa 25% da nota final. 
 
Prova 1 – avaliação do dossiê do(s) candidato(s)  
Prova 2 – aula teórica sobre um assunto relevante para a vaga, 
escolhido pelo júri a partir da temática do concurso e 
comunicado aos candidatos com 48h de antecedência. 
 
A aula terá lugar no dia 27 de janeiro de 2023, às 10h, na 
Faculdade de Letras, str. Horea nr. 31, sala Zaciu, para o 
primeiro candidado, às 11h etc., para os próximos, em ordem 
alfabética. 
Cada candidato dará uma aula de 30 minutos, sobre o assunto 
escolhido pelo júri a partir da temática do concurso. A aula será 
seguida por uma sessão de perguntas do júri sobre a aula, o dossiê 
de candidatura e/ou o plano de carreira do mesmo.  
 
O resultado do concurso será comunicado aos candidatos no dia 27 
de janeiro de 2023, no placar do departamento e no site da 
faculdade.  

Diretora de departamento 

http://www.ubbcluj.ro/


 


