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EDITAL Nº 09/2016 

 

 

A Pró-Reitoria de Extensão (PREX), da Universidade Federal do Piauí, no uso 

das atribuições que lhe confere o Estatuto e o Regimento Geral da UFPI, torna público o 

presente Edital de Nº 09/2016, referente à seleção de estudantes para cadastro de reserva 

para ministrar aulas e/ou realizar atividades de monitoria nos projetos: “Curso de 

Conversação em Língua Inglesa para a Comunidade - CCLIC” e “Curso de 

extensão em Inglês Instrumental”. A PREX informa que a convocação dos estudantes 

selecionados, assim como todas as obrigações e benefícios previstos neste edital, está 

condicionada à execução do referido projeto. 

  

 

1. DA SELEÇÃO 

 

A realização da seleção e cadastro de reserva de estudantes para ministrar aulas 

nos projetos: “Curso de Conversação em Língua Inglesa para a Comunidade - 

CCLIC” e “Curso de extensão em Inglês Instrumental” está sob a responsabilidade 

da equipe de coordenação local dos referidos cursos no Centro de Ciências Humanas e 

Letras CCHL/UFPI, sob orientação da Coordenação de Letras Estrangeiras-CLE. 

 

1.1 Dos Ministrantes 

 

A seleção para ministrantes destina-se a estudantes regularmente matriculados nos 

cursos de graduação em Letras-Inglês da Universidade Federal do Piauí - UFPI ou da 

Universidade Estadual do Piauí - UESPI, e obedecerá aos critérios estabelecidos em 

normas internas da UFPI/PREX, a saber: 

I.             Ser aluno da UFPI ou da UESPI, comprovado mediante entrega do 

histórico escolar atualizado (2016.1); 

II. Estar regularmente matriculado na UFPI ou na UESPI, comprovado 

mediante entrega do atestado/comprovante de matrícula atualizado (2016.1); 

III. Possuir, no mínimo, nível intermediário de Inglês, na língua oral e 

escrita, (a ser avaliado durante a seleção); 

IV. Apresentar disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o 

cumprimento das atividades do projeto, sem prejuízo das demais atividades 

acadêmicas; 

 

 

1.2 Compromissos e atribuições do ministrante: 

 

Todos os ministrantes envolvidos nos projetos terão como compromissos e 

atribuições: 

 



a) Executar assídua e pontualmente as atividades previstas no Projeto; 

b) Seguir as orientações e supervisão da coordenação do Programa; 

c) Participar de cursos de capacitação e aperfeiçoamento, reuniões, grupos de 

estudo e outras atividades voltadas ao planejamento e avaliação de ações do 

Projeto; 

d) Assinar termo de compromisso na Coordenação do Programa; 

e) Manter-se regularmente matriculado e cursando disciplinas de graduação; 

f) Manter a aprovação em todas as disciplinas cursadas enquanto bolsista do 

projeto; 

g) Apresentar, sempre que requisitado, informações através do preenchimento de 

formulários e/ou entrega de documentação; 

h) Em caso de desligamento do Projeto, comunicar por escrito à Coordenação, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

O descumprimento dos itens acima poderá implicar em descontos/cancelamento 

da bolsa ou desligamento do Projeto com perda do benefício. 

 

 

2. DAS VAGAS 

 

Serão disponibilizadas até 10 (dez) vagas para ministrantes para cada projeto, 

que poderão ser convocados conforme as necessidades de cada projeto.  

Os aprovados na presente seleção que não forem chamados de imediato serão 

classificados em cadastro de reserva e poderão ser convocados em até um ano a contar 

da data de publicação do resultado final, conforme as necessidades dos projetos.  

No caso do número de candidatos classificados ser inferior ao número de vagas 

ofertadas será aberto um novo Edital. 

O projeto oferecerá: 

a) Remuneração no valor de R$20,00 (vinte reais) por hora-aula, o que equivale a 

900,00 (novecentos reais) por turma de 45h ministrada. Os valores serão pagos 

em três parcelas pelo órgão executor (Fadex) na forma de Bolsa de Extensão 

com vigência de seis meses, sem constituição de vínculo empregatício; 

b) Auxílio transporte; 

c) Seguro de vida; 

d) Acompanhamento administrativo-pedagógico semanal e treinamento sempre que 

se fizer necessário; 

e) Certificado semestral emitido pela PREX/UFPI. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para o presente processo seletivo serão realizadas nos dias 30 e 31 de 

maio, nos horários de 08h30min às 12h00min e das 14h00 às 17h30, no Núcleo de 

Recursos e Informações da Língua Inglesa- ERIC, sala 345, Centro de Ciências 

Humanas e Letras, no Campus Ministro Petrônio Portela da Universidade Federal 

do Piauí. Contato Núcleo ERIC: (86) 3215-5804. No ato da inscrição o candidato 

deverá especificar se deseja concorrer para ser ministrante de apenas um dos cursos 

ou para ambos. Em caso de concorrer para ambos deve especificar qual sua primeira 

e segunda opção. Em caso de aprovação será chamado, primeiramente, para ocupar 

a vaga para o que escolheu como primeira opção. O candidato não poderá ser 

ministrante nos dois cursos simultaneamente. 



 

 

4.1 Documentos exigidos do candidato para a realização da inscrição: 

a) Preenchimento do formulário disponível no local de inscrição; 

b) Fotocópia do histórico escolar UFPI/UESPI e do atestado de matrícula 

atualizados. 

 

4.3 A inscrição somente será realizada pelo interessado. O preenchimento do 

formulário é de inteira responsabilidade do candidato. Informações falsas implicarão em 

sua automática desclassificação. 

 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 Para a seleção dos candidatos serão realizadas análise da documentação, teste 

escrito e entrevista em Língua Inglesa, conforme o cronograma abaixo: 

 

 

N.º ETAPA DATAS 

01 Entrega da documentação (Eliminatória) Dias 30 de maio a 01 de junho 

02 Resultado da Análise da documentação e 

homologação das inscrições 

02 de junho 

03 Realização do teste escrito 03 de junho, às 10h, no ERIC. 

N.º ETAPA DATAS 

04 Resultado do teste escrito e divulgação 

dos horários das entrevistas 

  08/06/2016 10h 

05 Entrevista (Eliminatória/Classificatória 

para todos os candidatos) 

09 e 10 de junho, conforme ordem 

de classificação. 

06 RESULTADO FINAL 10 de junho- 18h 

 

 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

 

5.2. A Coordenação do projeto divulgará o resultado da seleção, até o dia 10 

de junho de 2016, anexando a listagem dos candidatos selecionados na Pró-Reitoria de 

Extensão – PREX, no Núcleo de Recursos e Informações da Língua Inglesa- ERIC (sala 

345, e na Coordenação de Letras Estrangeiras, Centro de Ciências Humanas e Letras do 

Campus Ministro Petrônio Portela da Universidade Federal do Piauí) e no site 

www.ufpi.br. 

 

 

 

Teresina, 27 de maio de 2016. 

 

 

Prof. Dr. Miguel Ferreira Cavalcante Filho 

Pró-Reitor de Extensão 

http://www.ufpi.br/

