
PARECER CIRCUNSTANCIADO  

Processo Seletivo Sumário para admissão em caráter emergencial, por tempo determinado, de 

Professor Doutor, no nível MS-3.1, em RTP, na área de Ensino de LE/L2 e Multiculturalismo, para as 

disciplinas LA085 (Letramentos Acadêmicos para Universitários Indígenas I), LA086 (Letramentos 

Acadêmicos para Universitários Indígenas II), LA911 (Sala de Aula de Português como Segunda 

Língua e Língua Estrangeira) e LA912 (Produção e Avaliação de Materiais para o Ensino de 

Português como L2/LE), junto ao Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da 

Linguagem da Universidade Estadual de Campinas. 

 

O processo seletivo sumário acima especificado, realizado no dia 20 de julho do corrente ano, teve como 

candidatos Daniel Ortins Salerno, Helena Regina Esteves de Camargo, Laísa Fernandes Tossin, Marcelo 

Pessoa de Oliveira e Sérgio Duarte Julião da Silva.  

Compareceram à prova escrita as candidatas Helena Regina Esteves de Camargo e Laísa Fernandes 

Tossin.  

Na avaliação, a Comissão Julgadora adotou os seguintes critérios: 

i. Prova escrita: clareza e coerência; domínio do conteúdo e correção das informações; 

fundamentação teórico-crítica pertinente ao tema, relevante e atualizada. 

ii. Prova de títulos: experiência didática e acadêmica (ensino em nível universitário); produção 

intelectual (artigos em periódicos, livros/capítulos de livros, apresentação de trabalhos em eventos 

científicos); participação em projetos de pesquisa e pós-doutorado. 

Todas as provas foram realizadas conforme o edital do processo seletivo sumário e as duas candidatas 

foram considerados habilitadas, com a seguinte classificação: 1º - Helena Regina Esteves de Camargo 

(média final: 8,66); 2º - Laísa Fernandes Tossin (média final: 7,0). Por ter recebido o maior número de 

indicações dos membros da Comissão, Helena Regina Esteves de Camargo é a candidata indicada para 

ser admitida como docente, em caráter emergencial e temporário, no nível MS-3.1 em RTP. 

 

Campinas, 20 de julho de 2021. 
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