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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

Edital nº 597/2020/PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

São Paulo, 11 de dezembro de 2020.

EDITAL Nº597/2020

                                                                                                                                      

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp torna público o edital N° 597/2020, para seleção de 1 (um) Tutor de Português como Língua
Adicional (PLE/PL2) para atuar no Curso Preparatório de Português Pré-PEC-G (Programa de Estudantes-Convênio de Graduação), nos anos de
2020 e 2021, conforme abaixo:

 

1. Do curso

1.1 O Curso Preparatório de Português Pré-PEC-G tem como obje�vo ensinar português como língua adicional para os estudantes estrangeiros
que foram aceitos para o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) do governo brasileiro, preparando-os para o exame de
proficiência em língua portuguesa CELPE-Bras (Cer�ficado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros).

 

2. Da vaga

2.1 A presente vaga é para 1 (um) Tutor de Português como Língua Adicional com duração 6 (seis) meses, no período da segunda quinzena de
dezembro de 2020 a primeira quinzena de junho de 2021, com dedicação semanal de 20 (vinte) horas, no Campus Reitoria e Campus São Paulo,
caso retornem às a�vidades presenciais ou em a�vidades domiciliares emergenciais.

 

3. Das funções do(a) bolsista

3.1 Desenvolvimento de a�vidades de ensino presencial no Campus São Paulo de segunda à sábado ou de ensino à distância, nos dias e
horários definidos pela coordenação do Curso Preparatório de Português Pré-PEC-G, conforme necessidade da ins�tuição e as normas
ins�tucionais estabelecidas em função da pandemia de Covid 19

3.2 Desenvolvimento de a�vidades culturais e de campo externas com os estudantes, respeitando o distanciamento social e buscando
alterna�vas on line.

3.3 Elaboração de material didá�co, correção de tarefas e organização de atendimento aos estudantes.

3.4 Par�cipação em reuniões administra�vas, pedagógicas e de planejamento do curso com a coordenação realizadas de forma remota.

 

3. Dos pré-requisitos para inscrição

3.1 Graduado (a) na área de Letras com experiência no ensino de português como língua adicional e preferencialmente com o programa Pré-
PEC-G.

 

4. Dos documentos para inscrição

4.1 Carta, de apresentação e manifestação de interesse com uma lauda, em pdf, (digital, não há necessidade de ser manuscrita).

4.2 Cópia digital do histórico e diploma da graduação, em pdf.

4.3 Comprovante de conhecimentos de inglês e/ou francês, em pdf (cer�ficado e/ou declaração), se houver.

4.4 Enviar documentos listados nos itens 4.1 até 4.4 para prepecg@unifesp.br

 

5. Do processo sele�vo

5.1 O processo sele�vo consis�rá de duas fases:

5.2 Fase 1: Avaliação dos documentos apresentados com atribuição de notas para classificação 

5.3 Fase 2: Entrevista que será realizada on-line, por meio da plataforma Google Meets. O dia e horário da entrevista serão publicados no site
da ProEC h�p://www.unifesp.br/reitoria/proex/.

5.3.1 A realização ou não da entrevista ficará a critério da comissão responsável pela seleção
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6. Do cronograma

6.1 Os documentos para inscrição devem ser enviados, em um único e-mail, das 12h do dia 11 de dezembro de 2020 até as 23h59min do dia 16
de dezembro 2020 para prepecg@unifesp.br

6.2 O resultado da primeira fase do processo sele�vo será publicado no dia 17 de dezembro de 2020.

6.3 As entrevistas ocorrerão no dia 18 de dezembro de 2019 das 8h às 17h conforme convocação a ser divulgada no site
h�p://www.unifesp.br/reitoria/proex/

6.4 O resultado da segunda fase do processo sele�vo será publicado no dia 18 de dezembro de 2019.

6.5 O início das a�vidades está previsto para a segunda quinzena de dezembro de 2020.

6.6 O resultado será publicado no site h�p://www.unifesp.br/reitoria/proex/

6.7 Resultado final está previsto para o dia 18 de dezembro de 2020

 

7. Dos recursos

7.1 Os recursos em relação ao resultado da seleção podem ser interpostos, por e-mail, até 24 horas depois da publicação dos resultados pelo e-
mail prepecg@unifesp.br

7.2 No assunto do e-mail para interposição de recurso deverá constar “recurso para este edital será até às 23h e 59 min do 20 de dezembro de
2020

7.3 Os recursos serão avaliados pela Comissão de Seleção que poderá deferir ou indeferir o recurso interposto.

 

8. Da Concessão da Bolsa

8.1 O valor da bolsa será de R$ 1.000,00 (mil) reais mensais.

8.2 O (a) candidato (a) selecionado (a) deverá assinar Termo de Concessão de Bolsa.

8.3 O (a) candidato (a) deverá informar os seguintes dados pessoais: nome completo, endereço residencial completo, CPF, RG e dados bancários
para o recebimento dos pagamentos.

8.4 O (a) candidato (a) deverá apresentar o plano de trabalho.

8.5 O (a) candidato (a) deverá enviar o relatório descri�vo das a�vidades realizadas no final da bolsa.

8.6 É vedado o pagamento de bolsas previstas neste edital para candidatos(as) selecionados(as) que tenham parentesco em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau com a equipe de coordenação do projeto objeto deste edital.

8.7 Não será permi�do o acúmulo de bolsas entre os programas - Iniciação Cien�fica (PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI); Monitoria remunerada; Jovens
Talentos; PET; Extensão (PIBEX), BIG ou vínculo emprega�cio. Caso o(a) estudante seja aprovado em mais de um programa de bolsas, deverá
optar por um deles.

 

9. Das disposições finais

9.1 A Comissão de Seleção, formada pelos responsáveis pelo Curso Preparatório de Português Pré-PEC-G, reserva o direito de resolver, de
comum acordo, os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital.

9.2 A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Unifesp, seja por
mo�vo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

9.3 A qualquer tempo e mediante recursos financeiros, o presente Edital poderá ser adi�vado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral
da Unifesp, seja por mo�vo de interesse público.

9.4 Não será aceita interposição de recursos por outros meios não especificados neste edital.

9.5 A percepção da bolsa é des�nada exclusivamente ao desenvolvimento de a�vidades de apoio ins�tucional, estando todos (as) os (as)
candidatos (as) cientes de que não haverá qualquer possibilidade de vínculo emprega�cio junto à Unifesp.

9.6 Quaisquer informações adicionais sobre esse edital podem ser ob�das pelo endereço eletrônico prepecg@unifesp.br

 

 

Profa. Dra. Debora Galvani
Coordenadora

Coordenadoria de Direitos Humanos ProEC Unifesp

 

Prof. Dr. Magnus R. Dias da Silva
Pró-Reitora de Extensão e Cultura

ProEC- Unifesp
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Documento assinado eletronicamente por Debora Galvani, Coordenador(a), em 11/12/2020, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Magnus Regios Dias da Silva, Pró-Reitor(a) Adjunto de Extensão e Cultura, em 11/12/2020, às
17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0531685 e o código CRC 029E5C7C.

Rua Sena Madureira, 1500 - Bairro Vila Clemen�no - São Paulo - SP CEP 04021-001 - h�p://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.126036/2020-47 SEI nº 0531685
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