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EDITAL Nº  03, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Edital nº 03, de 13 de outubro de 2014, da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, referente ao 

processo seletivo simplificado para a função de PROFESSOR BOLSISTA para atuar no Núcleo de 

Línguas da Universidade Federal de Pelotas (NucLi/UFPEL), dentro do Programa Inglês sem Fronteiras 

(IsF), de acordo com o Edital 001/2013 de 10 de julho de 2013 – SESu/CAPES.  

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1  A realização do Processo Seletivo – planejamento, divulgação e execução – ficará a cargo da 

Coordenação do Programa Inglês sem Fronteiras da Universidade Federal de Pelotas. 

 
1.2  O processo seletivo será regido por este edital e consistirá de Prova Didática descrita na seção 3. 

 
1.3  O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar, na íntegra, as normas deste edital. 

 
1.4  Este edital ficará disponível nos murais do Centro de Letras e Comunicação da UFPEL. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 A inscrição deverá ser feita de 14 a 16 de outubro de 2014, das 8h30min às 11h30min e das 

13h30 às 16h, na secretaria da Direção do Centro de Letras e Comunicação, Campus Porto da UFPEL 

– Bloco B, andar térreo, sala 102 (Rua Gomes Carneiro, 01 – Centro – CEP: 96010-610 – Pelotas – RS). 

 

2.2 Poderão candidatar-se a professor do Núcleo de Línguas/UFPEL:  

 Docentes da área de língua inglesa da instituição ou docente de outras áreas licenciados em 

Letras – Inglês  

 Professores visitantes da área de língua inglesa  

 Professores aposentados da área de língua inglesa  

 Servidores técnico-administrativos licenciados/licenciandos em Letras Inglês  

 Alunos de graduação licenciandos em Letras Inglês  

 Alunos de pós-graduação licenciados/licenciandos em Letras Inglês  

 Professores voluntários da área de língua inglesa vinculados às IES por meio de projetos, 

convênios ou outras formas de parcerias institucionais locais. 

 

Em todos os casos, o candidato deverá ter algum vínculo com Instituição Pública, seja ela Instituto 

Federal, Universidade Estadual ou Universidade Federal. 

 

2.3 Para realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar, pessoalmente ou por 

procuração, dentro do período de inscrição supracitado, os seguintes documentos: 
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I. Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
II. Cópia simples da Carteira de Identidade; 
III. Cópia simples do CPF; 

IV. Cópia do currículo Lattes atualizado; 

 V. Cópia do diploma de Licenciatura em Letras – Inglês ou, no caso de licenciandos, 
 atestado de matrícula vigente no curso de Licenciatura em Letras – Inglês; 
 VI. Cópia simples de comprovante de vínculo com instituição pública. No caso de o 
 candidato ser aluno de licenciatura em Letras – Inglês da UFPEL, não é necessária a 
 apresentação deste documento. 
 
2.4 Não será cobrada taxa de inscrição para este processo seletivo. 

 
2.5 A homologação das inscrições será divulgada até dia 17 de outubro de 2014 no site do Centro de 

Letras e Comunicação da UFPEL na internet (wp.ufpel.edu.br/clc). 

 
2.6 Candidatos com inscrição não homologada poderão recorrer à Comissão de Seleção no dia 20 de 

outubro de 2014 das 9h às 11h na secretaria Direção do Centro de Letras e Comunicação. 

 

2.7 Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção, que divulgará o resultado no dia 20 de 

outubro de 2014 pelo site do Centro de Letras e Comunicação da UFPEL na internet 

(wp.ufpel.edu.br/clc). 

 

2.8 Até o dia 20 de outubro de 2014 será publicado no site do Centro de Letras e Comunicação 

(wp.ufpel.edu.br/clc) o cronograma e o local de realização da Prova Didática. 

 

2.9 Os candidatos que tiverem sua inscrição homologada deverão comparecer na sala 102 do Centro 

de Letras e Comunicação para realizarem a Prova Didática, conforme dias e horários do cronograma 

divulgado no site do Centro de Letras e Comunicação da UFPEL na internet (wp.ufpel.edu.br/clc). As 

provas terão início no dia 21 de outubro de 2014, às 9 horas.  

 

2.10 Os candidatos deverão apresentar-se para a prova pelo menos 15 minutos antes do horário de 

sua Prova Didática, conforme o cronograma. Atraso ou o não comparecimento para a realização da 

Prova Didática implicará a eliminação do candidato. 

 

3. DA SELEÇÃO  

3.1 A seleção consistirá de Prova Didática com duração mínima de 15 minutos e máxima de 20 

minutos. 

 
3.2 O candidato deverá entregar ao início da Prova três cópias de seu plano de aula.  

 
3.3 A aula deverá ser voltada para alunos de inglês como língua estrangeira com nível de proficiência 

igual ou superior a B2, conforme Quadro Comum Europeu de Referência para o Ensino de Línguas.  
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3.4 Na Prova Didática o candidato será avaliado de acordo com os seguintes critérios:  

 
 I. Plano de aula  

 II. Desenvolvimento da aula 

 III. Seleção do conteúdo 

 IV. Conhecimento linguístico  

V. Adequação da aula ao nível de proficiência exigido 

 

3.5 O tema da aula será “Competência comunicativa em contexto universitário”.  

 

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
4.1 A Comissão de Seleção levará em consideração na Prova Didática:   

 
 I. Plano de aula (até 1,0 ponto) 

 II. Desenvolvimento da aula (até 2,5 pontos) 

 III. Seleção do conteúdo (até 2,0 pontos) 

 IV. Conhecimento linguístico do candidato (até 2,5 pontos) 

V. Adequação da aula ao nível de proficiência exigido (até 2,0 pontos) 

 
4.2 A nota para aprovação deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete).  
 

5. DAS VAGAS E DA DURAÇÃO DO PROJETO  

5.1 O presente edital visa ao preenchimento de 01 (uma) vaga para professor do NucLi/UFPEL. 

 
5.2 Poderão ser chamados em até 02 (dois) anos a contar da data de divulgação dos resultados finais, 

candidatos aprovados, mas não classificados na vaga descrita no item 5.1. 

 
5.3 As bolsas terão duração de 06 (seis) meses prorrogáveis a cada semestre até o final do projeto. 

 
6. DA ESPECIFICAÇÃO DO PROFESSOR BOLSISTA NUCLI 

6.1 DAS EXIGÊNCIAS 

 
O professor do NucLi deverá ter:  

 disponibilidade de 20 horas semanais, com flexibilidade de horários, incluindo finais de 
semana, horários noturnos e horários de almoço;  

 proficiência em nível C1 para ministrar cursos preparatórios para exames de proficiência;  

 proficiência em nível B2 para ministrar cursos que o nível máximo seja B1. No entanto, será 
solicitado, em prazo determinado pelo NucLi/UFPEL, que apresente certificado de 
proficiência C1.  

 experiência no ensino de língua inglesa; 

 familiaridade com as tecnologias de informação e comunicação disponíveis.  
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6.2 DAS ATRIBUIÇÕES  

 
O professor do NucLi deverá: 

 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;  

 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; 

  orientar alunos regulamente inscritos no programa MEO e matriculados nos cursos 

presenciais ofertados pelo Núcleo de Ensino de Línguas do Programa IsF visando à sua 

aprovação em exames de proficiência internacionais;  

 participar de reuniões acadêmicas e administrativas de planejamento e de estudos, visando 

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

 responder pela regência de 3 turmas de 4 horas semanais cada, cada uma com no máximo 20 

e no mínimo 15 alunos regulamente inscritos e participantes.  

 responder pelo atendimento (presencial e/ou a distância) de 3 horas semanais, realizados 

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

 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; 

 assinar Anuência Formal escrita para adesão ao programa fornecida pela Coordenação do 

Projeto. 

 

7. DO PAGAMENTO DA BOLSA 

7.1 Os professores selecionados serão apoiados com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES.  

 

7.2 O valor da bolsa será igual ao valor da bolsa de mestrado no país. 

 
7.3 É vedado o acúmulo de bolsas de qualquer natureza (PIBIC, PIBID, Monitoria, PET, CNPq, e 

outras). 

 
7.4 O pagamento da bolsa fica condicionado ao cumprimento das atribuições e ao cumprimento da 

carga horária mensal. O não cumprimento das atribuições poderá acarretar atraso ou cancelamento 

definitivo da bolsa e desligamento do programa.  
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8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

8.1 Os candidatos com nota de aprovação (igual ou superior a 7,0) constarão em listas nominais em 

ordem classificatória, as quais serão divulgadas no site do Centro de Letras e Comunicação da UFPEL 

na internet (wp.ufpel.edu.br/clc) até dia 22 de outubro de 2014. 

 

8.2 Recursos ao resultado final deverão ser entregues na secretaria da Direção do Centro de Letras e 

Comunicação em até 48h após a divulgação dos resultados. 

 
8.3 Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção, que divulgará o resultado em até 72h a 

contar da divulgação dos resultados pelo site do Centro de Letras e Comunicação da UFPEL na 

internet (wp.ufpel.edu.br/clc). 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 Ao efetivar a inscrição o candidato declara estar ciente do conteúdo deste edital e acatar na 
íntegra as suas disposições. 
 
9.2 Em caso de empate terá prioridade o candidato que possuir certificado de proficiência. Em caso 

de dois ou mais candidatos possuírem certificado, terá prioridade o candidato com nível de 

proficiência maior. Em persistindo a igualdade será realizado um sorteio.  

 
9.3 Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Coordenação Geral do Programa Inglês 

sem Fronteiras – UFPEL. 

 

 

 

 

 

Pelotas, 13 de outubro de 2014. 

 

 

______________________________________________________ 
 

Profa. Dra. Letícia Stander Farias 

Coordenadora Pedagógica do Programa Inglês sem Fronteiras - UFPEL 


