
 
 

                                

O PARANÁ FALA IDIOMAS/ESPANHOL 

EDITAL Nº 158/2022 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 

BOLSISTA – Profissional Graduado 

 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) e a Coordenação Institucional do Programa “O Paraná Fala 

Espanhol” da UEL, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna 

pública a abertura do processo de seleção de bolsistas para atuação por tempo 

determinado no Programa “O Paraná Fala Espanhol”, enquadrado na Área 

Prioritária: Sociedade, Educação e Economia, definida pelo Conselho 

Paranaense de Ciência e Tecnologia – CCT PARANÁ, da Superintendência 

Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná – 

SETI/UGF, com apoio do Fundo Paraná, nos seguintes termos:  

 

1. DA PRORROGAÇÃO 

Ficam prorrogados os seguintes itens do Edital PROEX nº153/2022: 

 

Onde se lê: 

6. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

6.1. 1ª ETAPA – INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ANÁLISE 

Os candidatos deverão realizar sua inscrição conforme informado no item 3, no 

período de 16/11/2022 até 27/11/2022, anexando a seguinte documentação 

digitalizada, encaminhadas em formato PDF, com tamanho inferior a 5MB cada 

um. 

I. Documentos requeridos:  

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Carteira de Identidade (RG); 

c) Certificado ou atestado de conclusão de curso de graduação e pós-

graduação, quando houver; 

 

 



 
 

 

d) Formulário de inscrição devidamente preenchida e assinada (anexo I) 

- disponível em http://www.uel.br/proex/ > aba Editais e chamadas > PROEX 

2022> Editais 2022 > Procurar o número do presente edital e seus respectivos 

anexos; 

e) Formulário de pontuação devidamente preenchido (anexo II)    - 

disponível em http://www.uel.br/proex/ > aba Editais e chamadas > PROEX 

2022> Editais 2022 > Procurar o número do presente edital e seus respectivos 

anexos; 

f) Comprovante de, no mínimo, um (01) ano de docência na língua 

espanhola; 

g) Comprovante de participação em PIBID, Residência Pedagógica ou 

outros programas de ensino; 

h) Currículo Lattes atualizado e documentado – anexar documentos 

comprobatórios dos itens a serem pontuados; 

i) Certificado de Proficiência Linguística, preferencialmente B2, de acordo 

com o Quadro Comum Europeu de Referência, caso possua. No caso de 

candidatos estrangeiros nativos da língua ofertada pelo Programa, não há 

necessidade de comprovação da proficiência. 

 

Leia-se: 

6. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

6.1. 1ª ETAPA – INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ANÁLISE 

Os candidatos deverão realizar sua inscrição conforme informado no item 3, no 

período de 29/11/2022 até 04/12/2022, anexando a seguinte documentação 

digitalizada, encaminhadas em documento PDF único: 

I. Documentos requeridos:  

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Carteira de Identidade (RG); 

c) Certificado ou atestado de conclusão de curso de graduação e pós-

graduação, quando houver; 

 

 

 

http://www.uel.br/proex/
http://www.uel.br/proex/


 
 

 

d) Formulário de inscrição devidamente preenchida e assinada (anexo I) 

- disponível em http://www.uel.br/proex/ > aba Editais e chamadas > PROEX 

2022> Editais 2022 > Procurar o número do presente edital e seus respectivos 

anexos; 

e) Formulário de pontuação devidamente preenchido (anexo II)    - 

disponível em http://www.uel.br/proex/ > aba Editais e chamadas > PROEX 

2022> Editais 2022 > Procurar o número do presente edital e seus respectivos 

anexos; 

f) Comprovante de, no mínimo, um (01) ano de docência na língua 

espanhola; 

g) Comprovante de participação em PIBID, Residência Pedagógica ou 

outros programas de ensino; 

h) Currículo Lattes atualizado e documentado – anexar documentos 

comprobatórios dos itens a serem pontuados.  

i) Certificado de Proficiência Linguística, preferencialmente B2, de acordo 

com o Quadro Comum Europeu de Referência, caso possua. No caso de 

candidatos estrangeiros nativos da língua ofertada pelo Programa não há 

necessidade de comprovação da proficiência. 

 

Onde se lê: 

6.2. 2ª ETAPA – PROVA DE DESEMPENHO LINGUÍSTICO E DE ENSINO 

Os candidatos terão duas (02) horas para a realização da prova escrita, 

contemplando avaliação das habilidades linguístico-comunicativas da língua 

espanhola. Além disso, haverá uma questão dissertativa, articulando a prática 

de sala de aula / metodologia / estratégias de ensino.  

Convocação de candidatos para prova escrita: 28 de novembro de 2022, 

caso haja recursos, novo edital será publicado em 06 de dezembro de 2022. 

Prova escrita: 07 de dezembro de 2022. 

Resultado da prova escrita e convocação para a prova didática: 08 de 

dezembro de 2022. 
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Leia-se: 

6.2. 2ª ETAPA – PROVA DE DESEMPENHO LINGUÍSTICO E DE ENSINO 

Os candidatos terão duas (02) horas para a realização da prova escrita, 

contemplando avaliação das habilidades linguístico-comunicativas da língua 

espanhola. Além disso, haverá uma questão dissertativa, articulando a prática 

de sala de aula / metodologia / estratégias de ensino.  

Convocação de candidatos para prova escrita: 05 de dezembro de 2022, 

caso haja recursos, novo edital será publicado em 09 de dezembro de 2022. 

Prova escrita: 12 de dezembro de 2022. 

Resultado da prova escrita e convocação para a prova didática: 13 de 

dezembro de 2022. 

 

Onde se lê: 

6.3. 3ª ETAPA – PROVA DIDÁTICA 

Os candidatos deverão realizar exposição oral em língua espanhola de uma 

simulação de aula preparatória, no período mínimo de 20 (vinte) minutos e 

máximo de 30 (trinta) minutos. A simulação será realizada a partir do tema 

informado na convocação. Preferencialmente, os candidatos deverão utilizar 

recursos provenientes do ambiente virtual de aprendizagem. Todo equipamento 

necessário para o desenvolvimento da prova didática será de responsabilidade 

de cada candidato.  

É vedada a permanência de qualquer um dos inscritos durante a realização da 

prova didática do participante.  

A apresentação e arguição realizadas na sala remota poderão ser gravadas, com 

áudio e vídeo, sendo cedido o direito de áudio e imagem do candidato para uso 

exclusivo da Universidade Estadual de Londrina nas etapas deste teste seletivo, 

vedado o uso por outras pessoas e fins, exceto para os casos indicados na 

legislação pertinente.  

A Universidade Estadual de Londrina não se responsabiliza por eventuais 

problemas técnicos de conexão à Internet e de equipamentos para realização da 

etapa da arguição. 

 

 

 



 
 

 

Prova didática (online): 13 de dezembro de 2022. O link de acesso será 

divulgado na convocação, a ser publicada no dia 08 de dezembro de 2022. 

Resultado final provisório: 14 de dezembro de 2022. 

 

Leia-se: 

6.3. 3ª ETAPA – PROVA DIDÁTICA 

Os candidatos deverão realizar exposição oral em língua espanhola de uma 

simulação de aula preparatória, no período mínimo de 20 (vinte) minutos e 

máximo de 30 (trinta) minutos. A simulação será realizada a partir do tema 

informado na convocação. Preferencialmente, os candidatos deverão utilizar 

recursos provenientes do ambiente virtual de aprendizagem. Todo equipamento 

necessário para o desenvolvimento da prova didática será de responsabilidade 

de cada candidato.  

É vedada a permanência de qualquer um dos inscritos durante a realização da 

prova didática do participante.  

A apresentação e arguição realizadas na sala remota poderão ser gravadas, com 

áudio e vídeo, sendo cedido o direito de áudio e imagem do candidato para uso 

exclusivo da Universidade Estadual de Londrina nas etapas deste teste seletivo, 

vedado o uso por outras pessoas e fins, exceto para os casos indicados na 

legislação pertinente.  

A Universidade Estadual de Londrina não se responsabiliza por eventuais 

problemas técnicos de conexão à Internet e de equipamentos para realização da 

etapa da arguição. 

Prova didática (online): 17 de dezembro de 2022. O link de acesso será 

divulgado na convocação, a ser publicada no dia 13/12/2022. 

Resultado final provisório: 20/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Onde se lê: 

7. DA CONTRATAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO 

7.1. O resultado final da seleção e a convocação dos primeiros candidatos 

classificados às vagas serão publicados em Edital, no site 

http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais-e-chamadas/proex-2022.php até o 

dia 16 de dezembro de 2022; 

7.2. A convocação dos candidatos, por ordem de classificação, para 

apresentação dos documentos originais e assinatura do termo de contrato será 

no até o dia 16 de dezembro de 2022; 

Leia-se: 

7. DA CONTRATAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO 

7.1. O resultado final da seleção e a convocação dos primeiros candidatos 

classificados às vagas serão publicados em Edital, no site 

http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais-e-chamadas/proex-2022.php até o 

dia 22 de dezembro de 2022; 

7.2. A convocação dos candidatos, por ordem de classificação, para 

apresentação dos documentos originais e assinatura do termo de contrato será 

realizada em janeiro de 2023; 

Onde se lê: 

8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO 

PERÍODO ETAPA 

16/11/2022  Publicação do Edital de seleção. 

27/11/2022 Prazo para submissão de candidatura. 

28/11/2022 Publicação do Edital com as candidaturas homologadas e 
convocação para a prova escrita. 

29/11/2022 Apresentação de recurso para candidaturas não 
homologadas. 

05/12/2022 Análise dos recursos. 

06/12/2022 Publicação do Edital Final de homologação das inscrições 
e convocação para prova escrita, em caso de análise de 
recursos. 

07/12/2022 Realização da prova escrita. 

08/12/2022 Publicação do Edital com o resultado da prova escrita e 
convocação para a prova didática. 

09/12/2022 Apresentação de recurso para o resultado da prova 
escrita. 

http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais-e-chamadas/proex-2022.php
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12/12/2022 Publicação do Edital com o resultado da prova escrita, em 
caso de análise de recursos. 

13/12/2022 Realização da prova didática. 

14/12/2022 Publicação do Resultado Final provisório. 

15/12/2022 Apresentação de recurso do Resultado Final 
(escrita+didática). 

16/12/2022 Publicação do Resultado Final, em caso de análise de 
recursos. 

A partir de janeiro 
de 2023 

Previsão de início das atividades. 

 

Leia-se: 

8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO 

PERÍODO ETAPA 

29/11/2022 Publicação do Edital de seleção. 

04/12/2022 Prazo para submissão de candidatura. 

05/12/2022 Publicação do Edital com as candidaturas homologadas e 
convocação para a prova escrita. 

07/12/2022 Apresentação de recurso para candidaturas não 
homologadas. 

08/12/2022 Análise dos recursos. 

09/12/2022 Publicação do Edital Final de homologação das inscrições 
e convocação para prova escrita, em caso de análise de 
recursos. 

12/12/2022 Realização da prova escrita. 

13/12/2022 Publicação do Edital com o resultado da prova escrita e 
convocação para a prova didática. 

14/12/2022 Apresentação de recurso para o resultado da prova 
escrita. 

15/12/2022 Publicação do Edital com o resultado da prova escrita, em 
caso de análise de recursos. 

17/12/2022 Realização da prova didática. 

20/12/2022 Publicação do Resultado Final provisório. 

21/12/2022 Apresentação de recurso do Resultado Final 
(escrita+didática). 

22/12/2022 Publicação do Resultado Final, em caso de análise de 
recursos. 

A partir de janeiro 
de 2023. 

Previsão de início das atividades. 

 

PUBLIQUE-SE.  

 

 



 
 

 

 

Londrina, 29 de novembro de 2022.  

 

Profª Drª Jacicarla Souza da Silva 

Coordenadora Institucional do Programa “Paraná Fala Espanhol” – 

Universidade Estadual de Londrina 

 

 

Profª Drª Zilda Aparecida Freitas de Andrade  

 Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade 

 

 

 

 


