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PARANÁ FALA INGLÊS 
EDITAL PFI Nº 001/2015 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE INSTRUTORES BOLSISTAS PARA CURSOS 

PREPARATÓRIOS (INTERMEDIÁRIO E PÓS-INTERMEDIÁRIO) DO TOEFL iBT 
 
O Escritório de Relações Internacionais (ERI), a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEC) da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) e a Coordenação do 
Projeto de Extensão “O Paraná fala Inglês”, vinculado ao Projeto Estratégico da 
SETI “O Paraná fala Línguas Estrangeiras”, torna pública a abertura de processo 
seletivo para instrutores bolsistas, nos seguintes termos: 
 
1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  
1.1. Poderão se inscrever pessoas físicas que atendam as disposições deste Edital 
e seus anexos.  
1.2. Serão admitidas inscrições de recém-formados ou professores que comprovem 
deter a qualificação técnica específica de, no mínimo, 1 (um) ano de docência na 
língua inglesa.  
 
2. DAS VAGAS, DEDICAÇÃO AO PROJETO E VALOR MENSAL DA BOLSA:  
 

CAMPUS VAGAS ÁREA DEDICAÇÃO VALOR 
MENSAL 

CAMPO 
MOURÃO 2 (duas) 

Letras 
português-inglês 
ou inglês 

40 (horas) horas 
semanais  

 

R$ 1.770,00  

 

PARANAGUÁ 2 (duas) 
Letras 
português-inglês 
ou inglês 

40 (horas) horas 
semanais  

 

R$ 1.770,00  

 

UNIÃO DA 
VITÓRIA 2 (duas) 

Letras 
português-inglês 
ou inglês 

40 (horas) horas 
semanais  

R$ 1.770,00  

 

 
2.1. Durante o prazo de validade do projeto (06 meses) poderão ser admitidos os 
candidatos classificados segundo a demanda do próprio projeto, da abertura de 
vagas ou da desistência de candidatos convocados.   
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3. PROCESSO DE SELEÇÃO  
3.1. O processo de seleção ocorrerá em TRÊS etapas: 

• inscrição e análise da documentação; 
• prova escrita e; 
• prova didática. 

3.2. Só poderá fazer a prova escrita o candidato previamente selecionado na análise 
da documentação.  
3.3. Só poderá fazer a prova didática o candidato que atingir nota igual ou superior a 
7,00 (sete) na prova escrita.  
3.4. Para efeito de classificação, o candidato deverá atingir nota igual ou superior a 
7,00 (sete) nas provas escrita e didática.  
3.5. A nota de cada candidato será a média aritmética das notas  obtidas nas duas 
provas.  
3.6. Em caso de empate na modalidade, serão utilizados os critérios a seguir, na 
ordem de preferência:  
I. O de maior idade.  
II. A nota obtida na prova didática;  
III. A nota obtida na prova escrita;  
IV. Maior tempo de ensino de inglês comprovado em avalição do Curriculum Lattes.  
3.7. A elaboração das provas, correção e apuração de resultados serão de 
responsabilidade da coordenação do Projeto Paraná Fala Inglês – UNESPAR.  
3.8. Os resultados de cada etapa e a convocação para as provas serão publicados 
na página da UNESPAR (www.unespar.edu.br), conforme as datas e horários abaixo 
especificados.  
 
1ª ETAPA – INSCRIÇÃO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  
Local: Protocolo dos campi cujas vagas são ofertadas: respectivamente nos campi 
de Campo Mourão, Paranaguá e União da Vitória. 
Período: 02/09/2015 a 08/09/2015 – de segunda-feira a sexta-feira.  
Horários de funcionamento do protocolo por campi: 

• Campus de Campo Mourão – das 08h00 às 11h30 / 13h30min às 17h00 /  
  19h30 às 22h30 

• Campus de Paranaguá – das 12h30 às 21h00 
• Campus de União da Vitória – das 13h30 às 17h00 / 19h00 às 22h30 

 
Obs.: Será permitida a inscrição de candidatos por meio de um representante, desde 
que munido de procuração.  
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3.9 Documentos requeridos:  

a) fotocópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
b) fotocópia da Carteira de Identidade (RG);  
c) fotocópia do histórico escolar (para recém-formados);  
d) requerimento para inscrição (Anexo I) devidamente preenchido;  
e) fotocópia de comprovante de ser recém-formado (diploma ou certificado de 

conclusão de curso de graduação);  
f) comprovante (fotocópia) de documentação de qualificação técnica específica 

de, no mínimo, um (1) ano de docência na língua inglesa;  
g) Curriculum Lattes/CNPq acompanhado das fotocópias dos documentos 

comprobatórios.  
 
Homologação das inscrições: 10/09/2015, até as 17h00.  
Prazo para interposição de recurso: de 10/09/2015 a 14/09/2015 até as 17h00.  
Divulgação da resposta aos recursos: 15/09/2014, a partir das 14h00.  
  
2ª ETAPA – PROVA ESCRITA 
Os candidatos terão duas (02) horas para a realização da prova escrita, modelo 
TOEFL iBT, nas modalidades Structure and Reading. 
Data: 17/09/2015, às 08h30.  
Local: Campus de Campo Mourão, Paranaguá e União da Vitória. O ensalamento 
de cada prova será disponibilizado na porta do colegiado de Letras com, no máximo 
30 minutos de antecedência do período da prova.  
Resultado da prova escrita: 17/09/2015, a partir das 15h00. Os resultados serão 
anexados nos colegiados de Letras dos campi de Campo Mourão, Paranaguá e 
União da Vitória. 
 
3ª ETAPA – PROVA DIDÁTICA   
Data: 17/09/2014, às 16h00 conforme ordem alfabética dos inscritos aprovados na 
prova escrita. 
Local: campus de Campo Mourão, Paranaguá e União da Vitória. O ensalamento de 
cada prova será disponibilizado na porta do colegiado de Letras com, no máximo 30 
minutos de antecedência do período da prova. 
Observação: Os candidatos terão vinte (20) minutos para a exposição oral em 
língua inglesa de uma aula preparatória para o TOEFL iBT. Nenhum equipamento 
será fornecido para a prova didática. O candidato deverá apresentar um Plano de 
Aula no início da prova didática. 
Resultado da prova didática: 18/09/2014, a partir das 14h.  
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Prazo para interposição de recursos em relação ao resultado do certame: de 
18/09/2015 a 21/09/2015, até as 17h.  
Divulgação do resultado final: 22/09/2015.  
Início da bolsa: a partir de outubro/2015. 
 
4. TAXA: Isenta.  
  
5. DA CONTRATAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO  
5.1. A aprovação do candidato não gera qualquer direito a contratação ou vínculo 
empregatício com a UNESPAR, ficando a mesma condicionada à disponibilidade 
financeira/orçamentária, necessidade e interesse institucional.  
5.2. Cada candidato recém-formado, denominado instrutor de língua inglesa, deverá 
ministrar cursos semestrais preparatórios (preferencialmente intermediário ou pós- 
intermediário conforme classificação dos estudantes da UNESPAR, campus de 
Campo Mourão, Paranaguá e União da Vitória) do TOEFL iBT de 120hs/aula cada 
curso/turma.  
5.3. Cada instrutor de língua inglesa ficará responsável por duas (2) turmas de  
quinze (15) alunos cada, contabilizando 40h/aulas por mês (32h/aula presenciais 
mais 8h/preparação),  devendo ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, caso 
seja necessário.  
5.4. Cada instrutor é responsável pela aplicação de testes de nivelamento aos 
estudantes e correção para a formação de cada curso. 
5.5. Cada instrutor deverá entregar um relatório de atividades desenvolvidas a cada 
dois meses. 
5.6. Cada instrutor de língua inglesa terá uma remuneração/bolsa do Fundo  
Paraná/SETI no valor de R$ 1.770,00 mensais, referente a 40h/aulas, para ministrar 
cursos preparatórios (preferencialmente intermediário ou pós-intermediário conforme 
classificação dos estudantes da UNESPAR, campus de Campo Mourão, Paranaguá 
e União da Vitória) do TOEFL iBT para duas (2) turmas de quinze (15) alunos, com 
um total de trinta (30) alunos. 
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS  
6.1. Não será procedida contratação que implique em acúmulo de bolsa de agências 
de fomento e/ou de qualquer unidade gestora de fundos do Estado do Paraná.  
6.2. A remuneração será conforme especificado no item 2 do presente Edital.  
6.3. O candidato aprovado atenderá as necessidades do Projeto Paraná Fala Inglês 
– UNESPAR.  
6.4. O resultado final do processo seletivo será publicado no endereço eletrônico 
www.unespar.edu.br.  
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6.5. Caberá recurso no prazo especificado no item 3 do presente Edital.  
6.6. O recurso deverá ser formalizado no setor de protocolo do referido Campus e 
dirigido à Divisão de Extensão e Cultura. Este setor é responsável pelo 
encaminhamento do documento à Coordenadora geral do projeto O Paraná Fala 
Inglês da UNESPAR.  
6.7. 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.  
6.8. O ERI, a PROEC e A Coordenação Geral do Projeto Paraná Fala Inglês na 
UNESPAR, poderão editar ato específico e reservam-se o direito de resolver os 
casos omissos e as situações não previstas no presente Edital.  
  
 

Paranavaí, 02 de setembro de 2015.  
 
 
  
 

Original Assinado 
Alessandra Augusta Pereira da Silva 

Coordenadora Geral Paraná fala Inglês UNESPAR 
Port. 638/2015 – Reitoria/UNESPAR 

 
 
 
 

Original Assinado 
Gisele Miyoko Onuki 

Assessora do Escritório de Relações Internacionais 
Prot. 010/2013 – Reitoria/UNESPAR 

 
 
 
 

Original Assinado 
Aurélio Bona Junior 

Pró-reitor de Extensão e Cultura 
Port. 021/2014 – Reitoria/UNESPAR 
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ANEXO I 
 

À  
Coordenação Geral do Projeto de Extensão Paraná Fala Inglês  
 
Eu, abaixo assinado (preencher todos os campos em LETRA DE FORMA)  
 
Nome: ______________________________________________________________ 
RG :________________ 
Endereço pessoal completo (rua, número, bairro, cidade, bairro, UF, CEP):  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Telefone fixo/celular : __________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________ 
 
Venho, pelo presente, mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para 
REQUERER inscrição para seleção de bolsista na categoria recém-formado no 
Projeto de Extensão Paraná Fala Inglês – Curso Preparatório Intermediário e Pós-
Intermediário do TOEFL-iBT vinculado ao Projeto Estratégico da SETI – Fundo 
Paraná O Paraná Fala Línguas Estrangeiras/Inglês – UNESPAR.  
 
Juntando os seguintes documentos:  
(  ) Fotocópias de RG, CPF.  
(  ) Fotocópia do histórico escolar.  
(  ) Fotocópia de certificado de conclusão de curso ou diploma de curso superior, 
expedido por instituição do Paraná.  
(  ) Cópia do Curriculum Vitae atualizado, acompanhado dos documentos 
comprobatórios;  
(  ) Comprovante de qualificação técnica específica em língua inglesa.  
 
__________________, _____ de _____________ de 2015.  
 
Ass.___________________________________________________  
 
  
Protocolo - Campus de Campo Mourão (   ), Paranaguá (   ), União da Vitória (   ). 
 
Funcionário responsável pelo atendimento. 
Nome:______________________________________________________________ 


