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EDITAL CEL/ILACVN Nº. 05, DE 08 DE JUNHO DE 2018

A Comissão Eleitoral Local (CEL), do Instituto Latino-Americano
de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  (ILACVN),  instituída  pela
Portaria UNILA nº. 23/2018, de 16 de janeiro de 2018, publicada
no Boletim de Serviço UNILA nº. 318, pelo presente edital torna
pública  a  segunda  prorrogação  do  prazo  de  inscrições  de
candidaturas às eleições dos representantes docentes, discentes
e técnicos administrativos em educação (TAE’s)  no Conselho e
nas  Comissões  Acadêmicas  do Instituto  Latino-Americano  de
Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN).

1. DO CRONOGRAMA
1.1. No  cronograma  previsto  pelo  item  12  do  Edital  CEL-
ILACVN  nº.  04/2018,  de  23  de  maio  de  2018,  publicado  no
Boletim de Serviço UNILA nº. 352, onde se lê:

Publicação do edital 27/04/2018

Período de interposição de recursos para impugnação do edital até 03/05/2018

Publicação da lista dos eleitores até 04/05/2018

Período de interposição de recursos da lista dos eleitores de 04/05/2018 a 07/05/2018

Publicação da lista final dos eleitores até 21/05/2018

Prazo para inscrição das candidaturas das  00h00  de  09/05/2018  às  23h59min  de
08/06/2018

Prazo para envio das fotos dos candidatos até 09/06/2018

Publicação do deferimento das inscrições das candidaturas até 13/06/2018

Período para interposição de recurso relativo às inscrições das
candidaturas

de 14/06/2018 a 16/06/2018

Homologação das candidaturas até 19/06/2018

Dia da Eleição 25/06/2018, das 09h00 às 22h00

Apuração e divulgação do resultado 26/06/2018, até 18h00

Período para recursos relativos ao resultado de 27/06/2018 a 02/07/2018

Homologação dos resultados pela Comissão Eleitoral Local até 06/07/2018

1.2. Leia-se:
Publicação do edital 27/04/2018

Período de interposição de recursos para impugnação do edital até 03/05/2018

Publicação da lista dos eleitores até 04/05/2018

Período de interposição de recursos da lista dos eleitores de 04/05/2018 a 07/05/2018

Publicação da lista final dos eleitores até 21/05/2018

Prazo para inscrição das candidaturas das  00h00  de  09/05/2018  às  23h59min  de
22/06/2018

Prazo para envio das fotos dos candidatos até 23/06/2018

Publicação do deferimento das inscrições das candidaturas até 27/06/2018

Período para interposição de recurso relativo às inscrições das
candidaturas

de 28/06/2018 a 30/06/2018

Homologação das candidaturas até 03/07/2018

Dia da Eleição 09/07/2018, das 09h00 às 22h00

Apuração e divulgação do resultado 10/07/2018, até 18h00

Período para recursos relativos ao resultado de 11/07/2018 a 16/07/2018

Homologação dos resultados pela Comissão Eleitoral Local até 20/07/2018

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. Permanecem  inalteradas  as  demais  disposições  dos
Editais  CEL-ILACVN  nº.  01/2018,  de  26  de  abril  de  2018;  nº.
02/2018, de 03 de maio de 2018; nº. 03/2018, de 08 de maio de
2018;  e  nº.  04/2018,  de  23  de  maio  de  2018,  publicados  nos
Boletins de Serviço UNILA nº. 345, 346, 347 e 352.

HENRIQUE CESAR ALMEIDA

EDITAL Nº 27 DE 05 DE JUNHO DE 2018

A Coordenadora Geral do Programa Idiomas sem Fronteiras 
(IsF) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA), Professora Laura Fortes, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o cronograma e demais procedimentos 
relativos ao Processo Seletivo Simplificado visando à 
contratação de Professores Bolsistas de língua inglesa para 
atuar no Núcleo de Línguas do Programa Idiomas sem 
Fronteiras (NucLi-IsF-UNILA).

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO 
SELETIVO

1.1 O Processo Seletivo Simplificado, regulado pelo presente 
Edital, é subordinado ao Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) 
da Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da 
Educação (MEC), instituído pela Portaria nº 30, de 26 de janeiro 
de 2016. O Programa IsF tem como principal finalidade propiciar 
a formação inicial e continuada e a capacitação em idiomas de 
estudantes, professores e corpo técnico-administrativo das 
instituições de ensino superior (IES), de professores de idiomas 
da rede pública de Educação Básica, bem como a formação e a 
capacitação de estrangeiros em língua portuguesa, contribuindo 
para o desenvolvimento de uma política linguística para o país.

1.1.1 Dentre as ações do Programa IsF está a oferta de cursos 
presenciais de idiomas a alunos com perfil para participar do 
processo de internacionalização do ensino superior nas IES 
credenciadas para atuarem como NucLi-IsF, visando prepará-los 
para os exames de proficiência exigidos pelas universidades 
estrangeiras e para a experiência sócio-linguística-cultural no 
processo de internacionalização.

1.2 A remuneração do candidato selecionado neste Processo 
Seletivo Simplificado será proveniente da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), por 
intermédio de uma bolsa mensal com valor equivalente ao da 
bolsa de Mestrado, com duração de 12 (doze) meses e 
possibilidade de renovação por mais 12 (doze) meses.

1.3 Será oferecida 1 (uma) vaga através do presente Edital.

1.4 O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado é 
de um ano, contado a partir da publicação do resultado final na 
página de editais da PROINT 
(https://www.unila.edu.br/conteudo/editais-documentos-proint), 
podendo, a critério da Coordenação IsF-UNILA, ser prorrogado 
por igual período.

2. DO PERFIL DO CANDIDATO

2.1 Estão aptos a concorrer ao presente processo seletivo, por 
prioridade, nesta ordem:

2.1.1 Alunos da UNILA matriculados nos cursos de Licenciatura 
em Letras.

2.1.2 Alunos de instituições de Ensino Superior matriculados nos 
cursos de Licenciatura em Letras-Inglês ou Letras-
Inglês/Português que possam atuar presencialmente nas 
atividades semanais do NucLi.

2.1.3 Alunos da UNILA matriculados em Programa de Pós-
Graduação, desde que apresentem Licenciatura em Letras 
(preferencialmente Letras Inglês ou Letras-Inglês/Português)


