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1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO SELETIVO 
 
1.1 O Processo Seletivo cujas inscrições são abertas pelo presente Edital será desenvolvido no 
âmbito do Programa de Ensino Remoto de Idiomas - PERI, do Núcleo de 
Internacionalização/Instituto Ipê (NINTER/IPÊ), em parceria com o Núcleo de Idiomas (NID - 
UFRPE) e Unidade Acadêmica de Ensino a Distância e Tecnologia (UEADTec), com apoio do 
Núcleo Integrado de Língua Inglesa, suas Literaturas e Ensino da UAST (NILLE-UAST).  
 
1.2 A remuneração dos candidatos selecionados neste processo seletivo será proveniente da 
UFRPE, com duração de 12 (doze) meses, para o período de maio de 2021 a abril de 2022.  
 

1.2.1 Os recursos destinados ao pagamento das bolsas oferecidas através deste 
Edital são oriundos da UFRPE e da PRPG (Pró-Reitoria de Pós-Graduação), para 
atender a demandas específicas dos programas de pós-graduação da UFRPE e do 
Programa PERI. 
 

1.3 O número de vagas oferecidas para Professor de língua inglesa, através do presente Edital, 
é igual a 04 (quatro) destinadas a discentes da UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA: 02 
(duas) vagas na modalidade BOLSISTA e 02 (duas) vagas na modalidade VOLUNTÁRIO. 

 
1.4 O prazo de validade do presente processo seletivo é de 01 (um) ano, contado a partir da 
publicação nas páginas oficiais da UFRPE e da UAST, e podendo ser renovado por igual período. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE no período de 11 a 31 de março de 2021, 
em duas etapas: (i) preenchimento do Formulário de Inscrição no link: 
https://forms.gle/szBsSwp3im2U8ekS6 ; (ii) envio dos documentos abaixo indicados em arquivo 
único no formato PDF para o endereço eletrônico: inscricao.ninteripe@ufrpe.br  com assunto 
do e-mail: “INSCRIÇÃO  NINTER-NID-UAST”.  
 
a) Documento Oficial com Foto; 
b) Comprovante de vínculo com a UFRPE; 
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c) Histórico Escolar atualizado, emitido pelo sig@; 
d) Curriculum Lattes com documentos comprobatórios das atividades na área de ensino de 
língua inglesa (arquivos unidos em um arquivo PDF); 
e) Discentes concluintes não poderão concorrer a esta seleção. 
 
IMPORTANTE: a inscrição apenas será homologada mediante o cumprimento das duas 
etapas descritas acima. 
 
2.2 As inscrições homologadas serão divulgadas na página do NINTER/IPÊ e da UFRPE/UAST no 
dia 31 de março de 2021. 
  
2.3 A seleção será realizada por comissão designada pelo Núcleo de Internacionalização 
(NINTER/IPÊ), mediante desempenho do candidato, mensurado pela análise do currículo do 
candidato e pelo resultado da prova didática, aplicada por ocasião do processo de seleção. 
 
3. DO PERFIL DO CANDIDATO 
3.1 Estão aptos a concorrer no presente processo seletivo discentes da UFRPE GRADUANDOS do 
curso de Licenciatura em Letras da UAST. Discentes concluintes não poderão concorrer a esta 
seleção. 
 
4. DO PROCESSO SELETIVO E DA BANCA EXAMINADORA 
 
4.1 A prova didática será realizada nos dias 05 e 06 de abril de 2021, a partir das 14:00h, em 
ambiente on-line no Google Meet cujo link será informado por e-mail aos candidatos. 
 
4.2. A seleção consistirá da análise do currículo do candidato e de uma prova didática sobre 
conteúdo escolhido pelo candidato a partir de uma relação de temas definidos previamente pela 
Comissão Examinadora (Anexo I). 
 
4.3 A prova didática consistirá de uma micro aula, em língua inglesa, com duração de 15 (quinze) 
minutos. 
 
4.4 A ordem de chamada para a realização das provas didáticas obedecerá a mesma de inscrição 
do candidato. 
 
4.5 O candidato enviará o plano de aula (ver modelo disponível no Anexo II) para o e-mail 
inscricao.ninteripe@ufrpe.br, com assunto “Plano de Aula Seleção NINTER-NID” até o dia 02 de 
abril de 2021. 
 
4.6 É vedada a assistência à prova didática pelos demais candidatos. 
 
4.7 Serão critérios de avaliação da aula didática: 
a) domínio das tecnologias digitais de comunicação; (até 2,0 pontos) 
b) atenção ao tempo da aula; (até 1,0 pontos) 
c) adequação do plano ao nível de proficiência proposto; (até 1,0 pontos) 
d) clareza e desenvolvimento da aula; (até 3,0 pontos) 
e) desenvolvimento das habilidades de língua inglesa. (até 3,0 pontos) 
 
4.8 A nota do currículo será determinada pela banca avaliadora obedecendo aos critérios de 
pontuação do Barema (Anexo III) em uma graduação de 0 (zero) a 10 (dez). 
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4.7 Cada examinador julgará independentemente a prova didática, dando suas notas 
individualmente, expressas em números inteiros que obedecerão a uma gradação de 0 (zero) a 
10 (dez). A nota final do candidato na prova didática será a média das notas dos examinadores. 
 
4.8 A nota de cada candidato será calculada pela média ponderada das notas atribuídas pelos 
examinadores; a prova didática terá peso 8 e a análise do currículo terá peso 2. 
 
4.9 O candidato que tenha cumprido todas as exigências deste Edital e cuja nota final seja igual 
ou superior a 7,0 (sete), será considerado aprovado para o cadastro de reserva e o candidato 
com a média mais alta será considerado classificado para o cargo de professor do NINTER/NID 
– UFRPE. 
 
4.10 A Comissão Examinadora será constituída de 02 (dois) docentes da área de Língua Inglesa, 
pertencentes ao curso de Licenciatura de Letras da UAST e 01 docente designado pelo 
NINTER/IPÊ. 
 

4.10.1 O Presidente da Comissão será o representante do NINTER, Prof. Julio César 
Fernandes Vila Nova. 
 
5. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A POSSE 
 
5.1 O candidato selecionado deverá atender aos seguintes requisitos mínimos para sua posse: 
 
5.1.2 Ter disponibilidade de 20 horas semanais, com flexibilidade de horários. 
 
5.1.3 Ter familiaridade com as tecnologias de informação e comunicação disponíveis. 
 
5.1.4 Não receber nenhuma bolsa da universidade sob nenhuma condição. 
 
 
6. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR BOLSISTA 
 
6.1 Os bolsistas e voluntários selecionados através deste Edital terão as seguintes atribuições: 
 

6.1.1 Conhecer o material didático que compõe a base dos cursos do NID; 
 
6.1.2 Ministrar cursos de língua Inglesa; 

 
6.1.3 Participar de reuniões acadêmicas e administrativas de planejamento e de 

estudos, visando ao bom andamento do Núcleo de Idiomas; 
 

6.1.4 Responder pela regência de turmas de língua inglesa com carga horária de no 
máximo 4 horas semanais cada, com respectivos planejamento e registro das aulas. 
 

6.1.5 O não cumprimento das atribuições acima poderá provocar atraso ou 
cancelamento do pagamento da bolsa, ou mesmo o desvinculamento do candidato no 
programa. 
 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS 
 



7.1 O resultado da seleção será divulgado até o dia 08 de abril de 2021 nas páginas oficiais da 
NINTER/IPÊ e da UAST. 
 
 
7.2 Os casos omissos serão analisados pelo Núcleo de Internacionalização (NINTER) do 
Instituto IPÊ da UFRPE e pelo Núcleo de Idiomas (NID). 
 

8. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Abertura do Edital 11 de março de 2021 

Período de Inscrição 11 a 31 de março de 2021 

Homologação da Inscrição 31 de março de 2021 

Envio do plano de aula para a 
prova didática 

02 de abril de 2021 

Prova didática 05 e 06 de abril de 2021 

Resultado Final Até dia 08 de abril de 2021 

  

ANEXO I 

Lista de Conteúdos para a Prova Didática 
 
1. TRADITIONS AND CELEBRATIONS ABROAD 
2. READING SKILLS 
3. SPEAKING ABOUT THE FUTURE 
4. ACADEMIC GENRES IN ENGLISH TEACHING 
5. CULTURAL DIFFERENCES 
6. TALKING ABOUT PAST EXPERIENCES 

 
O candidato deverá indicar o conteúdo escolhido e o nível de proficiência pretendido para a 
aula, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para ensino de idiomas, de A1 
a C1. 
 



https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-
cefr#:~:text=O%20Quadro%20Europeu%20Comum%20de,a%20profici%C3%AAncia%20em%
20um%20idioma. 

 
 

ANEXO II 
Modelo de Plano de Aula 

 
 

Teacher Identification  

Topic  

Proficiency  

Lesson Objectives  

 

Summary of Activity 
+ 
Time of activities 

 
 
 
 
 
 

Materials/Equipment   

References  
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ANEXO III 
Barema  

 

Itens a serem avaliados Quantidade Pontuação final 

Experiência docente no ensino básico com língua 
inglesa 

  

Experiência docente no ensino de apoio à 
educação à distância 

  

Experiência docente no ensino livre de língua 
inglesa 

  

Participação em projetos de incentivo à docência 
(PIBID, PRP) 

  

Participação em projetos institucionais voltados 
para ensino (PET, monitoria, projetos de ensino) 

  

 
1 ponto por semestre (até 2 pontos) 
1 ponto por semestre (até 2 pontos) 
1 ponto por semestre (até 2 pontos) 
1 ponto por ano (até 2 pontos) 
1 ponto por ano (até 2 pontos) 
 
 
 
 
 
                                                    Recife, 11 de março de 2021 
 
 

Núcleo de Internacionalização do Instituto IPÊ 


