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EDITAL Nº 31/PROINT-UNILA, DE 26 DE JUNHO DE 2018

Homologação  final  das  inscrições  e  orientações
para  as  próximas  etapas  do  processo  seletivo
simplificado  para  professores-bolsistas  de  Língua
Inglesa  para  atuação  no  Núcleo  de  Linguas  do
Programa  Idiomas  sem  Fronteiras  (NucLi-IsF-
UNILA).

A Pró-Reitoria  de  Relações  Institucionais  e  Internacionais  (PROINT)  e  a  Coordenação
Geral do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) da Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (UNILA), no uso de suas atribuições legais, resolve

TORNAR PÚBLICO

Art.  1º  A  homologação  final  das  inscrições  no  Processo  Seletivo  Simplificado  para
professores- bolsistas de Língua Inglesa para atuação no Núcleo de Linguas do Programa Idiomas
sem Fronteiras (NucLi-IsF-UNILA).

Número de
ordem

Nome do(a) candidato(a) Resultado

1 Jose David Rosales Alferes DEFERIDO

2 Ricardo Navarrete Suarez DEFERIDO

3 João Lucas Cavalheiro Camargo DEFERIDO

4 Etiene Caroline Farias de Mello DEFERIDO

5 Fagnner Ywerton do Nascimento Santos DEFERIDO

6 Kaio Luiz dos Santos DEFERIDO

7 Lorena Lima Macedo DEFERIDO

8 Francisca Érica dos Santos Souza DEFERIDO

9 Eileen Karina González Zapata DEFERIDO

10 Larissa Mohallem Rizzi DEFERIDO

Art.  2.  As orientações  para as próximas etapas  do Processo Seletivo  Simplificado para
professores- bolsistas de Língua Inglesa para atuação no Núcleo de Linguas do Programa Idiomas
sem Fronteiras (NucLi-IsF-UNILA).

DO SORTEIO DE TEMAS
§ 1º. O sorteio dos temas será realizado no dia 27/06/2018, pontualmente às 8h30, na sala

C308 da UNILA-JU (Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1000 - Jd. Universitário, Foz do Iguaçu). 
§ 2º. O candidato que chegar atrasado para o sorteio dos temas será eliminado do processo

seletivo.
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§ 3º. O candidato deverá apresentar um documento de identificação válido com foto para
poder participar do sorteio.

§ 4º. Os temas da avaliação didática serão relacionados à proposta de cursos da instituição
para o Programa IsF, e estão detalhados nos itens 5.2.3.1 a 5.2.3.6 do Edital PROINT UNILA nº
27/2018.

§ 5º. A ordem de chamada para o sorteio de temas para a realização da prova didática
obedecerá à mesma da inscrição do candidato.

§  6º.  Após  o  sorteio  dos  temas,  realizar-se-á  o  sorteio  da  ordem de  apresentação  dos
candidatos(as) para a prova didática.

DA PROVA DIDÁTICA
§ 7º. A prova didática será realizada no dia 28/06/2018 a partir das 14h30, na sala C109 da

UNILA-JU (Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1000 - Jd. Universitário, Foz do Iguaçu).
§ 8º. O candidato deverá se apresentar com, no mínimo, meia hora de antecedência ao local

da  prova.  O candidato  que  chegar  atrasado  para  a  prova  didática  será  eliminado  do processo
seletivo.

§ 9º. Ao início de sua prova didática, o candidato deverá entregar 1 (uma) cópia impressa
do plano de aula (modelo no anexo I deste Edital), escrito em língua inglesa, a cada um dos 3
(três) membros da Comissão Examinadora.

§ 10º.  O candidato que não entregar o plano de aula impresso não poderá participar da
prova didática e estará desclassificado deste Processo Seletivo;

§ 11º. Após entregar o plano de aula impresso aos membros da Comissão Examinadora, o
candidato realizará a apresentação de uma microaula, em língua inglesa, com duração mínima de
15 minutos e duração máxima de 20 (vinte) minutos.

§ 12º. Haverá um computador, um datashow e uma caixa de som disponíveis para uso do
candidato  na prova  didática.  Não será  permitido  o uso de equipamentos  próprios.  Portanto,  o
candidato deverá trazer  um pen drive com os arquivos que serão utilizados na prova didática,
preferencialmente em formato PDF, para evitar problemas de incompatibilidade.

§ 13º.  Os critérios de avaliação da prova didática estão estabelecidos nos itens 5.3.7.1 a
5.3.7.4 do Edital PROINT UNILA nº 27/2018.

 DA APLICAÇÃO DO TESTE TOEFL
§ 14º. A aplicação do teste TOEFL ocorrerá no dia 29/06/2018, às 14h, na sala C107 da

UNILA-JU (Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1000 - Jd. Universitário, Foz do Iguaçu).
§ 15º. Só poderá participar da aplicação do teste de proficiência  o candidato que tenha

realizado a Prova Didática. O candidato que não comparecer à Prova Didática não poderá realizar
o teste de proficiência e estará eliminado deste Processo Seletivo.

§ 16º. As informações detalhadas sobre a aplicação do teste TOEFL estão estabelecidas no
item 7 do Edital PROINT UNILA nº 27/2018.

Art. 3. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação Geral do Programa Idiomas sem
Fronteiras (IsF).

Foz do Iguaçu, 26 de Junho de 2018.

Diana Araújo Pereira
Pró-Reitora de Relações Institucionais e Internacionais em Exercício

Universidade Federal da Integração Latino-Americana
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