
  

 

 

 

 

EDITAL No 04/2021 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

TRADUTORES(AS), ASSESSORES(AS) E REVISORES(AS) 
DE TEXTOS ACADÊMICOS 

 

 

A Coordenação do Centro de Escrita Acadêmica da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG) comunica a retificação das etapas 3 e 4 do Edital No. 01/2021 

do processo de seleção para que alunos(as) atuem como assessores(as), 

revisores(as) e tradutores(as) de textos acadêmicos (para a língua inglesa) no 

Centro de Escrita Acadêmica (Writing Center) a ser implantado nesta Universidade. 
 

 

3ª ETAPA - Prova prática de tradução e de revisão [eliminatória] 

Todos(as) os(as) candidatos(as) deverão realizar três provas: 

 

I. tradução do português para o inglês de um segmento de um artigo científico; 

II. revisão de um segmento de artigo científico em inglês e qualidade do retorno 

   dado ao autor do texto. 

III. revisão de um segmento de artigo científico em português e qualidade 

do retorno dado ao autor do texto. 

Realização no dia 

05/11/2021 

 

Entrega até as 

19:00 

Publicação do resultado da 3a Etapa. 

Convocação para a entrevista. 

Observação: O edital de resultado da 3ª etapa será enviado por e-mail a 

todos(as) os(as) candidatos(as) e publicado no website do Escritório de 

Relações Internacionais da UEPG  https://www2.uepg.br/eri/editais/ 

Divulgação do 

resultado 

em 09/11/2021 

(às 09h00) 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

Caberá interposição de recurso quando da divulgação dos resultados da 

seleção da 3a Etapa. 

 

O recurso deverá ser enviado em um prazo de até 6 (SEIS) horas após a 

publicação do edital de resultados. 

09/11/2021  

(até 15h00) 

https://www2.uepg.br/eri/editais/


 

O requerimento deverá ser enviado para o e-mail eri@uepg.br. 

O resultado do recurso será divulgado até as 17h00 do mesmo dia. 

 

Observação: O edital de resultado dos recursos será enviado por e-mail a 

todos(as) os(as) candidatos(as) e publicado no website do Escritório de 

Relações Internacionais da UEPG  https://www2.uepg.br/eri/editais/ 

 

09/11/2021  

(às 17h00) 

4ª ETAPA - Entrevista [classificatória] 

Apenas realizará a entrevista o(a) candidato(a) que atingiu nota mínima da 

etapa anterior. 

 

O cronograma das entrevistas será divulgado após a finalização dos recursos 

da 3a Etapa. 

 

O não comparecimento às entrevistas acarretará a eliminação do(a) 

candidato(a) 

 

Candidatos(as) aprovados(as) deverão comparecer à entrevista, a ser realizada 

remotamente, com duração prevista de até 30 minutos. 

 

Candidatos(as) devem estar preparados(as) para responder a perguntas sobre 

seu perfil, interesse com o Centro de Escrita, sua experiência e interesse com 

escrita acadêmica e suas provas práticas realizadas na 3a Etapa. 

 

A entrevista será conduzida em português. 

Divulgação dos 

horários de 

entrevista 

09/11/2021  

(às 19h00) 

 

Realização das 

entrevistas: 

10/11/2021 

RESULTADO FINAL 

O resultado final dos(as) aprovados(as) será enviado por e-mail a todos(as) 

os(as) candidatos(as) e publicado no website do Escritório de Relações 

Internacionais da UEPG  https://www2.uepg.br/eri/editais/ 

 

Divulgação 

em 11/11/2021 

(até 11h00) 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

Caberá interposição de recurso quando da divulgação dos resultados da 

seleção. 

11/11/2021 

(até as 17h00) 

https://www2.uepg.br/eri/editais/
https://www2.uepg.br/eri/editais/


 

O recurso deverá ser enviado em um prazo de até 6 (SEIS) horas após a 

publicação do edital de resultados. 

 

O requerimento deverá ser enviado para o e-mail eri@uepg.br. 

O resultado do recurso será divulgado no mesmo dia. Caso se aplique, 

mudanças na classificação ou nos resultados finais serão comunicadas por e-

mail. 

11/11/2021 

(às 19h00) 

 

 

Informações adicionais poderão ser solicitadas ao endereço eri@uepg.br 

 

 

Ponta Grossa, 08 de novembro de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Sulany Silveira dos Santos 

Coordenador(a) do AWARD na Universidade Estadual de Ponta Grossa 


