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CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS: LÍNGUA PORTUGUESA/LIBRAS/LÍNGUA INGLESA

EDITAL Nº 02/2021 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO

NÃO-OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA INGLESA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE

AMARGOSA.

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES DO CURSO DE

LETRAS/UFRB PARA ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA INGLESA EM

ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMARGOSA

Considerando a Resolução 005/2019, que dispõe sobre o regulamento de estágios obrigatórios

e não-obrigatórios da UFRB, com a Resolução n.º 017/2020, que regulamenta do Estágio

Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em

Libras, Letras com habilitação em Língua Inglesa e Letras com habilitação em Língua

Portuguesa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e com a Orientação

Técnica 02/2021, que dispõe sobre a realização de estágio não-obrigatório presencial durante

o período de pandemia da Covid-19, o Colegiado de Letras torna público o seguinte edital:

1. DO OBJETIVO

O objetivo do presente edital é selecionar 04 (quatro) estudantes do curso de Letras da UFRB

(habilitação única de língua inglesa ou dupla de língua portuguesa e língua inglesa), para

desenvolver atividades de monitoria de língua inglesa nos Anos Finais do Ensino

Fundamental em escolas municipais de Amargosa, mediante a celebração de termo de

compromisso de estágio não-obrigatório com a Secretaria Municipal de Educação e

recebimento de remuneração no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). São

2(duas) vagas para o período matutino, 1(uma) vaga para o período vespertino e 1(uma) vaga

para o período integral (manhã e tarde), com a carga horária diária de 4 horas. As atividades



de monitoria em língua inglesa têm previsão de início no dia 07 de fevereiro de 2022 e

previsão de término ao final do ano letivo de 2022.

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA INGLESA

EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMARGOSA/BAHIA

2.1. Poderão candidatar-se às vagas para estágio não-obrigatório indicado no item 1 deste

edital, estudantes do curso de Licenciatura em Letras da UFRB que atendam aos seguintes

requisitos:

2.1.1 Estar regularmente matriculado(a) no curso de Letras da UFRB, na área específica da

atuação da monitoria, isto é, área de língua inglesa;

2.1.2 Estar obrigatoriamente cursando habilitação em língua inglesa ou língua inglesa/língua

portuguesa;

2.1.3 Estar cursando a partir do quarto (4º) semestre no período de abertura deste edital;

2.1.4. Ter sido aprovado(a) nos seguintes componentes de Língua Inglesa: Prática de Língua

Inglesa I, Prática de Língua Inglesa II e Prática de Língua Inglesa III (Alunos(as) do novo

PPC) OU Língua Inglesa I, Língua Inglesa II e Língua Inglesa III (Alunos(as) do PPC antigo)

2.1.5. Ter previsão de conclusão de curso apenas após o semestre letivo 2022.1 (após final do

ano civil de 2022);

2.1.6. Ter disponibilidade de carga horária diária referente à vaga, conforme indicado no item

1 deste edital;

2.1.7. Ter disponibilidade de deslocamento para a escola onde atuará;

2.2. As inscrições que não atenderem aos requisitos descritos neste edital serão indeferidas.

2.3. Estudantes que possuem outras bolsas poderão se inscrever, contudo, caso não seja

possível acumular bolsas, deverão fazer a opção mais conveniente no período de contratação.

3. DAS VAGAS

3.1. As vagas estão distribuídas conforme a tabela a seguir:



ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMARGOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARGOSA

Atividade de estágio não

obrigatório

Nº. de vagas para o

período matutino

Nº. de vagas para

o período

vespertino

Nº. de vagas para o

período integral

Desenvolvimento de

atividades de monitoria de

língua inglesa em turmas

dos Anos Finais do Ensino

Fundamental

02 01 01

Valor da remuneração R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 950,00

Carga horária 30 horas semanais 30 horas semanais 30 horas semanais

4. DA AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM LÍNGUA INGLESA

ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Como forma de avaliar o conhecimento em língua inglesa, os(as) candidatos(as) deverão enviar um

vídeo em inglês com duração de 2 a 4 minutos, em que informarão o nome completo, o semestre e a

habilitação que cursam. A seguir, deverão compartilhar as expectativas sobre o trabalho de

monitoria a ser realizado junto às escolas públicas de Amargosa e uma proposta de intervenção. O

vídeo deverá ser anexado ao formulário de inscrição, cujo link poderá ser encontrado no ponto 6

(seis) deste edital. O arquivo do vídeo não deve ultrapassar o tamanho de 100MB. É possível

também indicar link de vídeo postado no Youtube.

5. DA DOCUMENTAÇÃO

Toda documentação a seguir deverá ser anexada ao formulário de inscrição:

1. Cópia de um documento de identificação (RG, Carteira de habilitação ou Carteira de

trabalho);

2. Cópia do comprovante de matrícula do semestre em curso;



3. Cópia do histórico escolar;

4. Arquivo ou link do vídeo de avaliação do conhecimento em língua inglesa.

6. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATAS
Inscrição para o processo seletivo via formulário online em
https://forms.gle/wZXY2E9VpJNovbEx8

12/01/2022 a
16/01/2022

Publicação das inscrições homologadas 17/01/2022
Avaliação do conhecimento em língua inglesa 18/01/2022
Publicação dos resultados do processo seletivo 19/01/2022

7. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

7.1. Devido ao período de atividades remotas na UFRB, o processo seletivo será realizado de

modo remoto por meio da avaliação do conhecimento em Língua Inglesa através do vídeo

enviado pelo(a) candidato(a) à banca examinadora e da análise do índice de rendimento

acadêmico (IRA) via histórico escolar do curso.

7.2 A classificação será realizada em ordem crescente conforme o domínio da língua inglesa,

o índice de desenvolvimento acadêmico (IRA) e o número de vagas por turno (2 para o

período matutino,  1 para o período vespertino, e 1 para o período integral).

7.3 Havendo empate considerar-se-ão como critérios de desempate:

a) Ter mais de 60 anos (previsto pela lei 10.741);

b) Ter maior integralização do curso (mais componentes cursados da habilitação de Língua

Inglesa);

c) Ter cursado os componentes de Ensino e Aprendizagem de Língua e Literatura Inglesa ou

Linguística Aplicada, Estudos Linguísticos em Língua Inglesa I, Estudos Literários em

Língua Inglesa I;

7.4 O(A)s estudantes que não forem classificados(as) entre os(as) quatro (4) primeiros(as)

farão parte de uma lista de espera, podendo assumir uma das vagas, caso haja desistência

entre os(as) classificados(as) dentro do número de vagas deste edital, seguindo a ordem de

classificação do resultado da seleção.

https://forms.gle/wZXY2E9VpJNovbEx8


8. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

8.1 Esclarecimentos e informações adicionais sobre este edital poderão ser obtidos no

Colegiado do Curso de Letras, através do e-mail cgradli@cfp.ufrb.edu.br.

Amargosa, 11 de janeiro de 2022

A Comissão


