
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE  FEDERAL DO  SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

 

 

EDITAL 02/2015 – PROPIT/NucLI 

 

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES/BOLSISTAS PARA COMPOREM O NÚCLEO DE 

LÍNGUA INGLESA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (PROPIT) e Núcleo de 

Língua Inglesa (NucLI) tornam público, o Edital para seleção de Professores/bolsistas para integrarem o 

Projeto de Núcleo de Língua Inglesa (NucLI) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa). 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. O presente Edital tem como objetivo selecionar 3 (três) professores para concessão de bolsas 

destinadas ao desenvolvimento do projeto NÚCLEO DE LÍNGUA INGLESA/Unifesspa 

(NucLI), que visa o desenvolvimento de projetos de ensino de Língua Inglesa para estudantes de 

graduação, potenciais participantes do Programa Ciências sem Fronteiras (CsF), em primeira 

instância, regularmente matriculados na Unifesspa. 

 

1.2. Os professores selecionados serão apoiados com bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior– CAPES. Os professores serão selecionados e remunerados conforme 

itens 6.1 e 8.2, respectivamente.  

 

2. RECURSOS/ DURAÇÃO 

 

2.1. No âmbito desse edital, os recursos financeiros serão provenientes da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior– CAPES. 

 

2.2. O valor da bolsa será igual ao valor da bolsa de mestrado no país, com duração de 18 meses e a 

possibilidade de renovação por mais 12 meses. 

 

 

3. DATAS DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

3.1 Períodos, horários e locais de inscrições: As inscrições para a seleção de professores para o Núcleo 

de Língua Inglesa/Unifesspa estarão abertas no período de 4 à 6 de fevereiro de 2015, das 9h às 

11h e das 14h às 17h; local campus III, no bloco de Letras, secretaria do NucLI; 

 

3.2 Do local e data da seleção e divulgação do resultado: 9 de fevereiro de 2015; local campus III, no 

bloco de Letras, secretaria do NucLI; 

3.3  A seleção para os bolsistas do Núcleo de Língua Inglesa (NucLI) será realizada no dia  6 de 

fevereiro de 2015 na sala do NucLI, situada no Campus III, às 9h00 horas. Os candidatos 



selecionados que não possuírem comprovação de experiência docente em língua inglesa serão 

contatados pela coordenação do projeto a fim de comparecer nesse local e horário. Os candidatos 

selecionados que apresentarem comprovação de docência em língua inglesa estão dispensados do 

comparecimento no horário e local supracitados; 

3.4 A divulgação da lista dos candidatos selecionados, com a respectiva classificação, será no dia 10 de 

fevereiro, a partir das 14h00, apresentada nos quadros de avisos do Curso de Letras Inglês da 

Unifesspa, nos quadros de avisos do Centro de Línguas; 

3.5  O prazo para a interposição de recursos será de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do dia subsequente 

à divulgação do resultado final; 

3.6  O recurso deverá ser endereçado à Coordenação do Núcleo de Línguas/Unifesspa, na sala da 

Secretaria do NucLI; 

3.7  Os professores selecionados deverão comparecer na secretária do NucLI, situada no térreo do bloco 

de Letras, Campus III, para a programação do início das atividades e assinatura de termo de anuência, 

no dia 03 de março, às 14h00. 

 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

4.1 Os critérios para inscrição são: 

 

a) Poderão candidatar-se a docente do NucLI-Unifesspa; 

 

b) Docente da área de língua inglesa da Unifesspa, ou docente de outras áreas licenciados em Letras – 

Inglês que tenham vínculo com a Unifesspa; 

  

c) Professor visitante da área de língua inglesa; 

 

d) Servidor técnico-administrativo da Unifesspa licenciado/licenciando em Letras Inglês; 

 

e) Aluno de graduação licenciando em Letras Inglês da Unifesspa, que esteja cursando o 3° semestre ou 

semestre superior e que não esteja realizando estágio não-obrigatório; 

 

f) Aluno de pós-graduação licenciado/licenciando em Letras Inglês da Unifesspa, desde que não esteja 

realizando estágio não-obrigatório remunerado;  

 

g) Professor voluntário da área de língua inglesa vinculados à Unifesspa por meio de projetos, convênios 

ou outras formas de parcerias institucionais locais;  

 

h) É vedada a inscrição de aluno com matrícula trancada; 

 

i) O professor selecionado deverá ter disponibilidade de 20 horas semanais para se dedicar ao Núcleo de 

Línguas do Inglês sem Fronteiras com flexibilidade de horários, incluindo finais de semana, horários 

noturnos e horários de almoço, em conformidade com a proposta de trabalho elaborada pelo coordenador 

pedagógico. 

 

4.2. O candidato deverá ter: 

 

a) Proficiência em língua inglesa nível C1 (Common European Framework of Reference - CEFR) 

para ministrar cursos de inglês no NucLI; 

 



b) Ter experiência no ensino de língua inglesa (ou comprovação da habilidade por meio de aula 

pública, a ser ministrada segundo orientações da Coordenação Pedagógica); 

 

c) Familiaridade com as tecnologias de informação e comunicação disponíveis. 

 

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO  
 

 

5.1. Ficha de inscrição (ANEXO 1); 

 

5.2. Certificado de exame de proficiência, que indique o nível mínimo correspondente ao C1 do 

Quadro Comum Europeu de Referência. O candidato também poderá apresentar escore mínimo 

de 600 no TOEFL ITP; 

 

5.3. Currículo Lattes atualizado (impressão da primeira página); 

 

5.4. Cópia de documento que comprove o vínculo com a Unifesspa; 

 

5.4.1 Cópia do diploma de licenciatura em Letras – Inglês, no caso de técnicos 

administrativos e alunos de pós-graduação; 

 

5.5. Comprovante de experiência em ensino de língua inglesa ou aprovação em avaliação didática, a 

ser conduzida pela coordenação do NucLI/UNIFESSPA, conforme datas no item 3 e critérios 

estabelecidos no item 6.1. 

 

Os documentos supra listados deverão ser entregues pelo candidato em envelope lacrado no 

horário e local descrito no Item 3.2. 

 

 

6. SELEÇÃO  

6.1. A seleção dar-se-á segundo os critérios estabelecidos, conforme apresentado abaixo: 

 

 

6.1.1. Análise de dados fornecidos na Ficha de Inscrição e devidamente comprovados por meio dos 

documentos requisitados neste edital, considerados nesta ordem: 

a) Nível de proficiência C1, do Quadro Comum Europeu de Referência; 

b) Experiência docente, conforme Anexo 2 deste edital. 

c) Disponibilidade de horário para atuar no Núcleo de Línguas; 

d) Resultado maior que 600 pontos no TOEFL ITP. 

 Para fins de comprovação de experiência docente, poderá ser solicitada aula pública. O tema da 

aula será: “Preparatório para Exames de Proficiência em Língua Inglesa”. A aula pública terá 

duração mínima de 15 minutos e máxima de 25 minutos. A avaliação será feita por meio de 

banca examinadora presidida pela Coordenação do NucLI/Unifesspa. 

 

7. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 

7.1. Serão indeferidas, pelo Coordenador do Projeto, as inscrições feitas fora do período estipulado e 

que não estiverem acompanhadas da documentação exigida neste edital. 

 

8. DO NÚMERO DE ALUNOS, DA DURAÇÃO E DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 



8.1. O número de professores bolsistas selecionados será 3 (três); 

 

8.2. A duração do Projeto será de 18 (dezoito) meses, com início previsto para março de 2014, 

podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses; 

 

8.3. O pagamento da bolsa fica condicionado ao cumprimento dos critérios e   ao cumprimento de 

carga horária mensal; 

 

8.4. O não cumprimento das atribuições relacionadas no item 9 poderá acarretar atraso ou 

cancelamento de bolsa; 

 

8.5. É vedada a acumulação desta bolsa com outra modalidade de bolsas da Instituição (PIBIC, 

PIBID, Monitoria, PET, CNPq, CAPES, FAPES entre outras). 

 

 

9. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR BOLSISTA 

9.1. Assinar anuência formal escrita para adesão ao programa fornecida pela Coordenação 

Pedagógica do NucLI; 

 

9.2.       Cumprir a carga horária prevista no projeto; 

 

9.3. Conhecer o material didático que compõe a base do Curso My English Online (MEO) e 

desenvolver materiais didáticos ou atividades complementares de ensino de língua inglesa nas 

modalidades presencial e a distância, sob a forma de tutoria ou coaching;  

 

9.4. Ministrar cursos presenciais de línguas e preparatórios para exames de proficiências a alunos 

elegíveis ao Programa Ciência sem Fronteiras, inscritos e ativos no Curso My English Online;  

 

9.5. Orientar alunos regulamente inscritos no programa MEO e matriculados nos cursos presenciais 

ofertados pelo Núcleo de Línguas/Unifesspa, visando à sua aprovação em exames de 

proficiência internacionais;  

 

9.6. Participar de reuniões acadêmicas e administrativas de planejamento e de estudos, visando ao 

bom andamento do Núcleo de Ensino de Línguas do Programa IsF; 

 

9.7. Responder pela regência de 3 turmas de 4 horas semanais cada. As turmas serão formadas por 15 

alunos regulamente inscritos;  

 

9.8. Responder pelo atendimento (presencial e/ou a distância) de 3 horas semanais, realizado 

presencialmente na IES, para orientação das dúvidas dos alunos do MEO;  

 

9.9. Informar, via planilha de controle, informações sobre os alunos (faltas, notas etc.) no Sistema de 

Gestão IsF. É mandatório que o professor atualize o sistema e preste contas de suas atividades 

nele;  

 

9.10. Desenvolver as atividades previstas de acordo com o planejamento do coordenador do projeto. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

10.1. Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, 

somente por escrito, junto à PROPIT, no prazo de 2 (dois) dias úteis de sua publicação; 

10.2. Não serão aceitos pedidos de impugnação intempestivos ou promovidos por intermédio de 

correio eletrônico, fax ou postal; 



10.3. Os pedidos de impugnação inconsistentes serão indeferidos; 

10.4. Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso administrativo. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. Este edital foi redigido em conformidade com as disposições previstas no Edital IsF 001/2013 

(DOU de 10 de agosto de 2013); 

 

11.2 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação Pedagógica do NucLI e 

Coordenação do Programa Inglês sem Fronteiras na Unifesspa. 

 

 

Marabá, 04 de fevereiro de 2015. 

 

__________________________________________ 

Carlos Renato Francês Lisboa 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica 

 

___________________________________________ 

 

Profª. Msª Suellen Cordovil da Silva 

Coordenadora do Programa Inglês sem Fronteiras 

Coordenadora Pedagógica do Nucleo de Línguas/Unifesspa 
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ANEXO 1 – EDITAL 01/2015 – PROPIT/NucLI 

 

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES/BOLSISTAS PARA COMPOREM O NÚCLEO DE 

LÍNGUA INGLESA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME COMPLETO: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

email: 

TELEFONE RES.: 

TELEFONE CEL.: 

RG: 

CPF: 

DATA DE NASCIMENTO: 

VÍNCULO INSTITUCIONAL COM A Unifesspa: 

( ) PROFESSOR ( ) ESTUDANTE ( ) SERVIDOR ( ) OUTRO. QUAL? __________________ 

 

2. PONTUAÇÃO NO TOEFL ITP:    DATA: 

 

3. É LICENCIADO OU LICENCIANDO EM LETRAS: INGLÊS? 

( ) SIM    ( ) NÃO 

LICENCIADO(A): INSTITUIÇÃO: _____________________ANO DE CONCLUSÃO:_____ 

LICENCIANDO(A): INSTITUIÇÃO:____________________ANO DE INGRESSO: _______ 

 

4. POSSUI EXPERIÊNCIA DOCENTE NA ÁREA DE LÍNGUA INGLESA? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

LOCAL: ________________________________DURAÇÃO:___________ INÍCIO:_______ 

LOCAL: ________________________________DURAÇÃO:___________ INÍCIO:_______ 

LOCAL: ________________________________DURAÇÃO:___________ INÍCIO:_______ 

LOCAL: ________________________________DURAÇÃO:___________ INÍCIO:_______ 



LOCAL: ________________________________DURAÇÃO:___________ INÍCIO:_______ 

5. ASSINALE ABAIXO OS HORÁRIOS EM QUE TEM DISPONIBILIDADE PARA ATUAR NO 

NucLI/Unifesspa: 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

MANHÃ       

TARDE       

 

 

ACEITE DO CANDIDATO 

DECLARO QUE TENHO DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS PARA ATUAR NO 

NUCLI/UFES E ACEITO, PARA TODOS OS FINS E CONSEQUÊNCIAS DE DIREITO, AS 

NORMAS E CONDIÇÕES GERAIS PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS ESTABELECIDAS . 

 

 

______________,_____/_____/______ 

 

CANDIDATO:__________________________ 
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ANEXO 2 – EDITAL 01/2015 – PROPIT/NucLI 

 

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES/BOLSISTAS PARA COMPOREM O NÚCLEO DE 

LÍNGUA INGLESA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

FICHA PARA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DOCENTE 

Atividade de ensino Pontuação por unidade Pontuação máxima Pontuação atribuída 

Exercício de Magistério 

em Ensino Superior 

1,0/ano 100  

Exercício de Magistério 

em Educação básica 

1,0/ano 100  

Exercício docente em 

cursos de línguas 

0,5/ano 100  

Exercício docente em 

cursos preparatórios 

para o TOEFL ITP 

1,0/ano 100  

 


