
 

 

EDITAL PROEX 029/2020 
Seleção de Bolsistas – Programa “O Paraná Fala Inglês” 

Profissional Graduado   

Inscrições homologadas e Convocação para Prova Escrita  

Reprogramação de Calendário 

 

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 homologação de inscrições 

para o processo de seleção aberto por meio do Edital Proex 016/2020 – Profissional Graduado para atuação, por 

tempo determinado, 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. DAS INSCRIÇÕES  

1.1. As inscrições realizadas para Profissional graduado foram as seguintes: 

Nome RG / RNE 

BRUNA DANIELLY DAINEZI 94725631 

GABRIEL ESCOBOSA DE SOUZA LIMA  45564850-5 

 

2. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

2.1. Considerando o disposto no Edital PROEX  016/2020, foram homologadas as seguintes inscrições:  

Nome RG / RNE 

BRUNA DANIELLY DAINEZI 94725631 

GABRIEL ESCOBOSA DE SOUZA LIMA  45564850-5 

 

 

2. DA PROVA ESCRITA  

Os(as) candidatos(as) cujas inscrições foram aqui homologadas estão convocados(as) para a realização da 

PROVA ESCRITA, a ser realizada no dia 08/04/2020, as 9h00, via plataforma Zoom.  

4. DO FORMATO DA PROVA ESCRITA  

4.1 Os(as) candidato(as) serão avaliados através de uma prova escrita, pelas competências linguísticas, 

compreendendo reading, listening, use of English e writing.  

4.2. A prova de “writing” deverá ser redigida em língua inglesa. O candidato deverá escrever de 25 a 30 linhas sobre 

UM dos temas abaixo, que será sorteado para no momento da prova. 

Os temas englobam questões teórico-metodológicas, sendo: a) Recent developments in the use of technological 

resources in EFL education; b) New trends in ESP research and practice: key issues in teaching English for academic 

purposes. 

4.3. A prova escrita tem valor de 10,0 (dez) pontos. Somente poderá fazer a prova didática, que será convocada por 

edital próprio, o candidato que atingir nota igual ou superior a 7,0 (sete) na prova escrita. 

 

5. REPROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO do Edital Proex 016/2020. 

5.1. Em anexo, tornamos público a reprogramação do calendário de execução da presente seleção. 

 

Londrina, 06 de abril de 2020.  

 

Prof. Dra. Fernanda Machado Brener 

Coordenadora Institucional do Programa Paraná Fala Inglês/UEL 

 

Profª Drª Mara Solange Gomes Dellaroza 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade 



 

 

ANEXO 1 Edital Proex 029/2020 – Reprogramação de calendário do Edital Proex 016/2020 

A partir da presente data, fica reprogramado o Calendário apresentado no item 8 do Edital Proex 016/2020, 

conforme disposto abaixo: 

 

Período Etapa 

6 abril de 2020 Publicação do edital com candidaturas homologadas e 

convocação para prova escrita 

6 e 7 de abril de 2020 Apresentação de recursos 

8 de abril de 2020 Realização da prova escrita 

 8 de abril de 2020 Publicação do edital com o resultado da prova escrita e 

convocação para prova didática. 

8 e 9 de abril de 2020 Recursos 

9 de abril de 2020 Publicação do edital com o resultado da prova escrita em 

caso de análise de recurso. 

13 de abril de 2020 Realização da prova didática 

13 de abril de 2020 Publicação do resultado final e convocação para entrega dos 

documentos originais e assinatura do contrato 

13 e 14 de abril de 2020 Apresentação de recurso de resultado final e classificação 

15 de abril de 2020 Publicação do Resultado final, em caso de análise de 

recursos, entrega dos documentos originais e assinatura de 

contrato 

16 de abril de 2020 Previsão de início das atividades 

 

 

 

 


