
mais dois docentes. A entrevista, a ser realizada no dia 16 de abril de 2010, 
tratará de assuntos relativos ao currículo do candidato, com ênfase em sua 
experiência docente. 
 Os candidatos aprovados na entrevista comporão uma lista de até três 
nomes, que serão indicados à Universidade de Santiago de Compostela. 
 A decisão final sobre o/a aprovado/a caberá à Universidade de Santiago 
de Compostela.  
 
CONTRATAÇÃO  
 A Universidade de Santiago de Compostela contratará em regime de 
dedicação por tempo completo o/a leitor/a selecionado/a, destinando ao/à  
leitor/a uma remuneração bruta anual de € 28.832,60 (valores de 2009).  
 As despesas de viagem e hospedagem correrão por conta do/a leitor/a 
selecionado/a, que poderá procurar financiamento junto a órgãos externos. 
 O professor ou professora selecionado pela Universidade de São Paulo 
(USP), ainda que não possa participar como aluno em estudos oficiais 
realizados no centro onde exercerá docência, poderá se inscrever em Cursos de 
Pós-Graduação na Universidade de Santiago de Compostela (USC) para 
elaborar uma tese e obter o grau de doutor na USC. 
 
CRONOGRAMA 
5 de abril de 2010, até às 17h 
Prazo para entrega da documentação na secretaria do DLCV 
 
9 de abril de 2010 
Divulgação dos selecionados para a entrevista 
 
16 de abril de 2010, a partir das 14h 
Realização das entrevistas 
 
 
Prof. Dr. Hélio de Seixas Guimarães 
Coordenador do convênio na USP 
 
São Paulo, 15 de março de 2010. 



   SELEÇÃO PARA LEITORADO EM SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 A Universidade de Santiago de Compostela, na Galiza (Espanha), está 
contratando um/a leitor/a de língua portuguesa para atuar naquela 
universidade durante o ano acadêmico de 2010-2011, prorrogável pelo ano 
acadêmico de 2011-2012. 
 A Seleção será feita pela área de Literatura Brasileira, no âmbito do 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FFLCH-USP, durante o mês 
de abril de 2010. 
  
INSCRIÇÃO 
 Os interessados devem enviar até 5 de abril de 2010 um envelope 
endereçado para “Comitê de Seleção para Leitorado em Santiago de 
Compostela”, a/c Prof. Dr Hélio de Seixas Guimarães, contendo os seguintes 
documentos: 
 seis cópias do currículo Lattes atualizado; 
 e uma carta, em 6 (seis) vias. Na carta, de no máximo duas páginas, pede-
se que o candidato se apresente, justifique o interesse em atuar como leitor na 
Universidade de Santiago de Compostela e declare disponibilidade para 
assumir suas funções junto àquela Universidade a partir de 1o de outubro de 
2010 e pelo período de até dois anos. 
 Pede-se que o candidato inclua na carta seu endereço completo, os 
telefones de contato e o endereço eletrônico.  
 O envelope deve chegar à Secretaria do Departamento de Letras 
Clássicas e Vernáculas da FFLCH-USP, no Prédio de Letras (Caixa Postal 26097, 
CEP 05513-970, São Paulo, SP, Brasil), impreterivelmente, até o dia 5 de abril. 
Qualquer material enviado após essa data será desconsiderado, e nenhum 
documento será devolvido aos candidatos. 
 
REQUISITOS 
 Para se inscrever, o candidato deve ter, no mínimo, o bacharelado em 
Humanidades, preferivelmente na área de Letras, podendo também ser pós-
graduado, nos níveis de mestrado ou doutorado. São fatores positivos na 
seleção a formação acadêmica em Literatura Brasileira, conhecimentos de 
Literatura Portuguesa e experiência docente. 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO 
 O processo de seleção consiste em duas etapas: análise de currículo e 
entrevista.  
 A primeira etapa, eliminatória, será feita pelo coordenador do convênio 
na USP em conjunto com pelo menos outro docente do Departamento de Letras 
Clássicas e Vernáculas (DLCV) ou de outro departamento da Universidade. 
Serão selecionados até 10 (dez) candidatos, que serão convocados por telefone 
ou e-mail para a segunda fase da seleção. 
 A segunda etapa, classificatória, consistirá na realização de entrevista 
conduzida por uma banca, composta do coordenador do programa da USP e 


