EDITAL PROEX 006/2018
Seleção de Bolsistas – Programa “O Paraná Fala Inglês”
Profissional Graduado
A Pró-Reitoria de Extensão e a Coordenação Institucional do Programa “O Paraná Fala Inglês”,
da Universidade Estadual de Londrina, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna
pública a abertura de processo de seleção de bolsistas para atuação, por tempo determinado,
como Profissional Graduado no referido Programa, enquadrado na Área Prioritária: Melhoria do
Ensino Superior, definida pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia – CCT Paraná, da
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, com Apoio do Fundo
Paraná – UGF conforme dispõe o presente Edital e seus anexos.
1. DA CATEGORIA, PERFIL DO BOLSISTA E ATRIBUIÇÕES
1.1

Profissional Graduado

O candidato a Profissional Graduado deverá ter, preferencialmente, graduação em Letras, com
habilitação em Língua Inglesa, experiência mínima de um (01) ano de experiência em ensino de
língua inglesa e nível mínimo C1 de proficiência em inglês, de acordo com o Quadro Comum
Europeu de Referência, além de ter conhecimentos de tecnologias digitais. O profissional
graduado deverá dedicar 40 (quarenta) horas ao Programa, ficando impedido de possuir vínculo
empregatício de qualquer tipo.
2. DA LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
2.1. As atividades do Programa “O Paraná Fala Inglês” serão realizadas nas dependências do
Centro de Letras e Ciências Humanas, na UEL.

3. DAS VAGAS, DEDICAÇÃO AO PROGRAMA E VALOR MENSAL DA BOLSA
3.1. O presente Edital destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga para Profissional
Graduado, preferencialmente, em Letras / Habilitação Língua Inglesa, para atuação como
Professor de Língua Inglesa;
3.2. O Profissional Graduado deverá dedicar 40 (quarenta) horas semanais ao Programa, sendo:
3.2.1. 04 (quatro) horas semanais para cada uma das 03 (três) turmas para as quais irá ministrar
aulas, totalizando 12 (doze) horas;
3.2.2. 12 (doze) horas para preparação das aulas;
3.2.3. 08 (oito) horas para desenvolvimento de pesquisa;
3.2.4. 04 (quatro) horas para formação pedagógica e metodológica;
3.2.5. 04 (quatro) horas para atendimento aos alunos.
3.3. O valor mensal da bolsa será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pagos por meio da Secretaria
de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI / Unidade Gestora Fundo Paraná –
UGF.

4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1. As inscrições ocorrerão no período de 19 a 26 de janeiro de 2018 (exceto sábado e
domingo), mediante apresentação da documentação exigida no Item 5 deste Edital.
4.2. Formulário de inscrição:
4.2.1. O interessado deverá imprimir o formulário de inscrição - Anexo I do presente Edital,
bem como o formulário de pontuação (Anexo II), preenchê-los e apresentá-los juntamente com
a documentação exigida no Item 5. (Este Edital está disponível no endereço eletrônico
http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais/proex-2018.php)

4.3. Das formas e dos locais de inscrição:
4.3.1. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por intermédio de mandatário
(procurador), no atendimento das exigências deste Edital, na Sala 182 do Laboratório de
Línguas (sala ao lado do Nap, próximo a Secretaria do Laboratório de Línguas) das 09h00
às 12h00 .
4.4. Não serão aceitas inscrições por FAX ou E-MAIL.
4.5. Será aceita somente uma inscrição por candidato.
4.6. A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as condições
estabelecidas no presente Edital.
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
I. Formulário de inscrição fornecido pela UEL, devidamente preenchido e assinado – Anexo I do
presente Edital (disponível ao final deste documento);
II. Formulário de pontuação – Anexo II – devidamente preenchido;
III. Fotocópia da cédula de identidade (pode ser substituída por fotocópia da Carteira de
Habilitação, desde que contenha o número da cédula de identidade);
IV. Fotocópia do cadastro de pessoa física – CPF (pode ser substituída por fotocópia da Carteira
de Habilitação, desde que contenha o número do CPF);
V. Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação e, se houver, de PósGraduação;
VI. Currículo Lattes com documentos comprobatórios (desde 2011);
VII. Documento comprobatório de conhecimento linguístico em língua inglesa, preferencialmente
nível mínimo C1, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência.
VIII. Comprovante de experiência de, no mínimo, 01 (um) ano em ensino de Língua Inglesa.
Observação: o candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer
documento, ainda que verificada, posteriormente, será excluído do processo seletivo.

6. DA HOMOLOGAÇÃO E RECONSIDERAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
6.1. Somente serão homologadas as inscrições que atenderem à documentação exigida neste
Edital;
6.2. O Edital de homologação das inscrições será divulgado no dia 29 de janeiro de 2018, no
endereço eletrônico http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais/proex-2018.php.
6.3. Ao término do prazo das inscrições nenhum documento poderá ser acrescido ao processo
de inscrição.

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
7.1. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1.1. O processo de seleção dos Profissionais Graduados ocorrerá em 04 (quatro) etapas,
sendo:
I. análise da documentação e homologação das inscrições – a análise será feita conforme
documentação solicitada no item 5;
II. prova escrita;
III. prova didática;
IV. análise de currículo.
7.1.2. Somente será convocado para a prova escrita o candidato previamente selecionado na
análise da documentação e homologação da inscrição;
7.1.3. Somente poderá fazer a prova didática o candidato que atingir nota igual ou superior a 7,0
(sete) na prova escrita;
7.1.4. Para efeito de classificação, o candidato deverá atingir nota igual ou superior a 7,0(sete)
nas 2ª e 3ª etapas;
7.1.5. A nota final de cada candidato será a média aritmética das notas obtidas nas provas;
7.1.6. Em caso de empate, serão utilizados os critérios a seguir, na ordem de preferência:
I. Maior tempo de ensino de inglês comprovado em avaliação do Currículo Lattes.
II. A nota obtida na prova didática;
III. A nota obtida na prova escrita;
IV. O de maior idade.
7.1.7. A Coordenação Institucional do Programa Paraná Fala Inglês – UEL – reserva-se o direito
de solicitar aos candidatos, durante todo o processo seletivo, para análise, os comprovantes
originais das qualificações dispostas no Currículo Lattes apresentados na 1ª Etapa do processo
de seleção;
7.1.8. A elaboração das provas, correção e apuração de resultados serão de responsabilidade da
Coordenação Institucional e Orientação Pedagógica do Programa Paraná Fala Inglês – UEL;
7.1.9. Os resultados de cada etapa e a convocação para as provas serão publicados na página
da Pró-Reitoria de Extensão na internet http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais/proex2018.php, conforme cronograma informado no item 9.
7.1.10. Não haverá devolução de nenhum dos documentos apresentados na inscrição e/ou
seleção.
7.2 . DAS ETAPAS DA SELEÇÃO
7.2.1. – 1ª ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
A análise da documentação será realizada no período de 19 a 26 de janeiro de 2018, pela
Coordenação do Programa, conforme a documentação solicitada no item 5 do presente Edital.
7.2.1.1. As candidaturas pré-selecionadas, com consequente homologação das inscrições serão
divulgadas no dia 29 de janeiro 2018 por meio do endereço eletrônico
http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais/proex-2018.php.
7.2.2 – 2ª ETAPA – PROVA ESCRITA DE DESEMPENHO LINGUÍSTICO E ENSINO:
Os candidatos terão três (03) horas para a realização da prova escrita, contemplando avaliação
das habilidades linguístico-comunicativas da LI (reading, writing, listening) além de aspectos
envolvendo vocabulário, gramática e fonética/fonologia da LI. O candidato que obtiver
comprovante de proficiência nível C1 estará dispensando dessa parte da prova, devendo, no
entanto, comparecer para realizar duas questões que articulará a prática de sala de aula /
metodologia / estratégias de ensino.
7.2.2.1. Convocação de candidatos para prova escrita: 29 de janeiro de 2018 – pelo
endereço eletrônico http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais/proex-2018.php
Data da prova escrita: 30 de janeiro de 2018, às 08h30m;
Local: Sala 186 - Laboratório do Programa “O Paraná Fala Inglês” - Centro de Letras e
Ciências Humanas da UEL
Resultado da prova escrita e convocação para a prova didática: 31 de janeiro de 2018.

7.2.3. 3ª ETAPA – PROVA DIDÁTICA
Os candidatos terão trinta (30) minutos para a exposição oral em língua inglesa de uma
simulação de aula preparatória de um dos temas informados no Edital de convocação para a
prova didática. Preferencialmente, os candidatos deverão utilizar recursos da internet.
Prova didática: data: 01 de fevereiro de 2018, conforme horário divulgado na convocação.
Local: Sala 186 - Laboratório do Programa “O Paraná Fala Inglês” - Centro de Letras e
Ciências Humanas da UEL;
Resultado
Final:
02
de
fevereiro
de
2018
–
endereço
eletrônico
http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais/proex-2018.php.
8. DA ADESÃO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA
8.1. A aprovação do candidato não gera qualquer direito à contratação. A participação dos
selecionados se dará por adesão, sem geração de vínculo empregatício, ficando ainda
condicionada à liberação de recursos orçamentário-financeiros pela SETI-Fundo Paraná,
necessidade e interesse institucional;
8.2. As atividades terão duração de até 18(dezoito) meses;
8.3. Os cursos ofertados, a serem ministrados pelos Profissionais Graduados serão escolhidos a
partir do interesse institucional segundo suas demandas de internacionalização;
8.4. O Profissional Graduado ficará responsável por 03 (três) turmas de 20 (vinte) alunos cada,
devendo ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, caso seja necessário, durante o período
de vigência do Programa;
8.5. Após selecionado, o profissional graduado deverá participar do curso (s) com a equipe da
Smart English e outras que se fizerem necessárias;
8.6. O instrutor de Língua Inglesa receberá uma bolsa, a ser paga pelo Fundo Paraná/SETI no
valor de R$ 2.000,00 mensais, referente a 40 (quarenta) semanais, para ministrar cursos
preparatórios de Língua Inglesa geral, preparatórios para exames de proficiência, Inglês
acadêmico e outros, segundo interesses e demandas institucionais;
8.7. O Profissional Graduado poderá desligar-se do Programa, desde que solicitado com 30 dias
de antecedência. Nesse caso, o Profissional Graduado será responsável por repassar o curso
realizado com a equipe Smart English ao próximo Profissional que assumir as suas respectivas
turmas.
9. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO
PERÍODO
18/01/18
19 a 26/01/18
29/01/18
30/01/18
31/01/18
01/02/18
02/02/18
19/02/2018

ETAPA
Publicação do Edital de Seleção
Recebimento das inscrições
Publicação de Edital com as candidaturas homologadas
e convocação para a prova escrita
Realização da Prova Escrita
Publicação do Edital com o resultado da prova escrita e
convocação para a prova didática
Realização da Prova Didática
Publicação do Resultado Final e convocação para
assinatura de Termo de Adesão
Previsão de início das atividades

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Os candidatos aprovados atenderão às necessidades do Programa Paraná Fala Inglês –
UEL;
10.2. Os resultados das etapas do processo seletivo serão publicados no endereço eletrônico
http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais/proex-2018.php e, em caso de problemas técnicos
com a página, os resultados serão enviados por e-mail a todos os inscritos;
10.3. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser prorrogado, revogado ou anulado, no todo
ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique em direito
à indenização ou reclamação de qualquer natureza;
10.4. A Coordenação Institucional do Programa Paraná Fala Inglês, na Universidade Estadual de
Londrina - UEL, poderá editar ato específico e reserva-se o direito de resolver os casos omissos
e as situações não previstas no presente Edital;
10.5. Durante a vigência do Programa, poderão ser chamados os candidatos suplentes, desde
que comprovada demanda, considerando abertura de vagas ou desistência de candidatos
convocados;
10.6. O material didático para os cursos será escolhido em comum acordo entre a Coordenação
Institucional e a Coordenação Geral do PFI no Paraná, com a ciência e aprovação do Comitê
Gestor.
11. DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO
11.1. Ao efetuar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as normas estabelecidas neste
Edital para a realização do processo seletivo.

Londrina, 18 de janeiro de 2018.

Prof. Dra. Michele Salles El kadri
Coordenadora do Programa “O Paraná Fala Inglês”- UEL

Gilberto Hildebrando
Pró-Reitor de Extensão

EDITAL PROEX 006/2018
Seleção de Bolsistas – Programa “O Paraná Fala Inglês” – Profissional Graduado
ANEXO I - FORMULÁRIO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Nome completo: _____________________________________________________________
RG:_______________________________CPF:_______________________Data Nasc.____/____/_____
PIS/PASEP:__________________________________________________________________________
Telefones para contato (celular e fixo):_____________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________
Endereço: Logradouro______________________________________________________ Nº:_________
Bairro:______________________Complemento:_____________________________________________
Dados Bancários (exclusivamente conta corrente no Banco do Brasil):
Banco: Banco do Brasil
Agência (nome e número) _____________________ e Conta corrente:___________________________

Venho, pelo presente, REQUERER inscrição para seleção de bolsista na categoria de
Profissional G raduado no Programa Paraná Fala Inglês, vinculado ao Programa O Paraná
Fala Línguas Estrangeiras / Inglês – SETI/UGF – UEL, conforme Edital Proex 006/2018,
juntando os seguintes documentos:
(

) Cópia do RG, CPF e/ou CNH.

(

) Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão de curso superior.

(

) Formulário de pontuação preenchido (Anexo II).

(

) Cópia do Currículo Lattes com documentos comprobatórios.

( ) Cópia de documento comprobatório de conhecimento linguístico em língua inglesa, nível
mínimo C1, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência.
(

) Cópia de comprovante de experiência mínima de 01 (um) ano em ensino de Língua

Inglesa.

Londrina,

de

de 2018.

____________________________________
Assinatura

EDITAL PROEX 006/2018
Seleção de Bolsistas – Programa “O Paraná Fala Inglês”
ANEXO II - FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO - Profissional Graduado
NOME DO CANDIDATO(A):_______________________________________________________
A) PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
2.EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (desde
2014)
Por meses de experiência na área de ensino de
língua inglesa no Ensino Superior
Por meses de experiência na área de ensino de
língua inglesa no Ensino Básico área de ensino
de línguas.
Por meses de experiência na área de ensino de
língua inglesa em Institutos de idiomas.
Subtotal
3.PRODUÇÃO ACADÊMICA (desde 2011)
Publicação de artigos em língua portuguesa em
revistas indexadas, com qualis-CAPES mínimo
B5
Publicação de artigos em língua estrangeira
Apresentação de trabalhos em eventos
nacionais
Apresentação de trabalhos em eventos
internacionais
4.EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL (desde
2011)
Por mês de permanência para qualquer
finalidade em outro país.
Subtotal
5.EXPERIÊNCIA ACADÊMICA
Participação PIBID
Participação PIBIC
Participação em projetos internacionais
Monitoria
Voluntariado

Pontuação

Quantidade

Total

Subtotal
Quantidade

Total

Quantidade

Total

Subtotal
Quantidade

Total

80,00
100,00
250,00
400,00
Pontuação
20,00
10,00

10,00

Pontuação
20,00

25,00
5,00
10,00

Pontuação
10,00

Pontuação

Quantidade/ano

20,00
20,00
20,00
10,00
20,00
Subtotal

5.PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA
Exame internacional em nível C1
Exame internacional em nível A2, B1 e B2

20,00
10,00
Subtotal
TOTAL

1

Preenchimento exclusivo do Coordenador/Orientador PFI

Coord.
PFI1

