
 

EDITAL DO CONCURSO PARA VAGA DE PROFESSOR(A) DE TEMPO INTEGRAL  

DA SEÇÃO DE ESTUDOS ESPANHÓIS E LATINO-AMERICANOS  

DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS EUROPEUS 

DA FACULDADE DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

DA UNIVERSIDADE DA PROVÍNCIA DE AICHI 

 

A Faculdade de Línguas Estrangeiras da Universidade da Província de Aichi (Aichi Kenritsu 

Daigaku), Japão, recruta um(a) professor(a) cujas especializações são Português como Língua 

Estrangeira (PLE), Letras-Português, Linguística Aplicada-Português, Literatura Brasileira ou 

tradução e interpretação de português-japonês para ministrar cursos (de português e outros) na Seção 

de Estudos Espanhóis e Latino-Americanos, que será reestruturada a partir do ano letivo de 2023 e 

passará a se chamar Seção de Estudos Ibero-Americanos. 

 

 

1  Atividades docentes: 

(1) Disciplinas da Seção de Estudos Espanhóis e Latino-Americanos (A seção será reestruturada como Seção 

de Estudos Ibero-Americanos a partir do ano letivo de 2023) 

Por exemplo, aulas de Conversação e Redação em português (Assessorar os alunos nos seus trabalhos 

de conclusão de curso), Disciplinas Básicas etc.  

(2) Poderá ministrar as disciplinas comuns da Faculdade, disciplinas de Educação em Artes Liberais 

e de Pós-Graduação. 

(3) Cargas letivas: Cerca de 7 aulas por semana. Cada aula tem duração de 90 minutos (poderá ter 

aulas noturnas). 

 (Obs.) Além das aulas, deverá participar de atividades docentes e acadêmicas da Universidade, 

incluindo trabalhos relacionados aos exames de admissão à Universidade. 

 

2  Categoria: professor(a) auxiliar (kôshi) ou professor(a) associado(a) (junkyôju)  

 

3  Número de vagas: 1 

 

4 Regime de trabalho: tempo integral por prazo indeterminado 

 

5 Requisitos: 

(1) Ter o título de Doutor ou nível equivalente. 

(2) Ter experiências em ensino de português como língua estrangeira em instituição(ões) de ensino 

superior. 

(3) Ter proficiência no idioma japonês suficiente para realizar os trabalhos nesse idioma, 

independentemente da nacionalidade. 

(4) Ministrar aulas tanto em português como em japonês. 



 

(5) Participar ativamente no planejamento e administração de ensino das disciplinas do Departamento 

e da Faculdade. 

(6) Ter disponibilidade para residir perto do Campus de Nagakute. 

 

6 Início de Trabalho: Dia 1º de abril de 2023 

 

7 Prazo de entrega dos documentos: Todos os documentos deverão chegar à Universidade até 

quinta-feira, 30 de junho de 2022 (horário do Japão).  

 

8 Resultado: O resultado da seleção será divulgado no início de outubro de 2022. 

 

9 Documentos para a inscrição: 

(1) Curriculum vitae (segue o modelo do 様式１ anexo a este edital. Quanto à experiência no ensino 

de português, escreva os nomes das disciplinas ministradas). 

(2) Lista de publicações (segue o modelo do 様式２ anexo a este edital). 

(3) Três artigos acadêmicos publicados (três cópias por cada publicação. Aceitam-se fotocópias. Pelo 

menos um desses três artigos deve ser em português). 

※Deverá ser anexado um resumo em japonês (1.000 caracteres, no máximo) se os artigos estiverem 

escritos em português.  

(4) Uma pequena redação em ambas as línguas, japonês e português, sobre o motivo de se candidatar 

a esta vaga e o projeto do ensino de português como língua estrangeira no Japão (cerca de 1.000 

palavras em português, 2.000 caracteres em japonês; não será aceita redação escrita à mão). 

(5) Arquivo de áudio da redação do item (4), somente em português, gravado em um CD, DVD ou 

memória USB com a voz do(a) candidato(a). 

(6) Fotocópia do diploma ou do certificado do mais alto título acadêmico obtido. 

(7) Nome e dados para contato (endereço de correio eletrônico e/ou número de telefone) de dois 

educadores(as) que tenham dado seu consentimento prévio para ser contatos de referência do(a) 

candidato(a). 

(8) Um documento que certifique a proficiência no idioma japonês do(a) candidato(a) cuja língua 

materna não é japonês, por exemplo, artigo escrito em japonês ou certificado do Exame de 

Proficiência em Língua Japonesa. 

(9) Um Envelope Resposta  

(Com nome, sobrenome e endereço do(a) candidato(a). No caso de candidatos residentes no Japão, 

utilize o envelope de tamanho Nagasan（長３）:120mm×235mm, e cole o selo de￥84).  

 

10 Endereço de envio dos documentos: 

Aichi Public University Corporation  

Administrative Division, University General Affairs 

1522-3 Ibaragabasama, Nagakute, Aichi 480-1198, Japan 

 



 

※1 Deverá escrever em vermelho na frente do envelope「スペイン 2022A 応募書類在中」. Os 

documentos deverão ser enviados pelo correio registrado ou pelo serviço de entrega internacional.  

※2 Não serão aceitos documentos digitais enviados por meio eletrônico. 

 

11 Contato: 

Aichi Prefectural University  

Administrative Division, Academic Affairs Department 

Academic Affairs Section (a/c School of Foreign Studies)  

     TEL： +81-(0)561-76-8824 

     FAX： +81-(0)561-64-1105 

     E-mail：gaigo-t@bur.aichi-pu.ac.jp 

 

12  Outros: 

(1) Durante o processo seletivo, poderemos entrar em contato por telefone ou e-mail com os 

candidatos e/ou educadores para informações mais detalhadas. 

(2) Realizaremos a seleção através dos documentos apresentados pelos candidatos. Em seguida, 

haverá uma entrevista (incluindo demonstração de aula(s)) com os candidatos aprovados na seleção 

de documentos. Dependendo da situação, a entrevista (inclusive a demonstração de aula(s)) poderá 

ser via on-line. As despesas para entrevista serão por conta dos candidatos (despesa de transporte, 

despesa para entrevista on-line, etc.).  

(3) No caso de se ausentar por longo tempo, informe-nos um contato de emergência. 

(4) Os documentos recebidos, em princípio, não serão devolvidos aos candidatos.  

O(a) candidato(a) residente no Japão que desejar a devolução deverá enviar um envelope com a 

etiqueta fornecida pela transportadora（宅配便の伝票【着払用】）(na etiqueta devem constar o nome 

e o endereço do destinatário). Os documentos não serão devolvidos aos candidatos residentes fora do 

Japão. 

(5) As informações pessoais obtidas durante o processo de seleção serão usadas exclusivamente para 

o propósito da seleção, não para outros objetivos.  

(6) A informação sobre este edital será publicada também na página web de Japan Research Career 

Information Network (JREC-IN): 

  http://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop 


