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Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da Universidade
Estadual de Ponta Grossa” – FAUEPG em conjunto com a Coordenadoria do Projeto “Curso de
Línguas Estrangeiras para a Comunidade” – CLEC/UEPG, da Universidade Estadual de Ponta
Grossa – UEPG, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna pública a abertura do
processo de seleção de Monitoria de Língua Inglesa por tempo determinado no Projeto “Curso
de Línguas Estrangeiras para a Comunidade” – CLEC/UEPG, nos seguintes termos:
1. DAS VAGAS, QUALIFICAÇÕES E ATRIBUIÇÕES
Poderão inscrever-se graduandos da área de Letras Português – Inglês da Universidade
Estadual de Ponta Grossa - UEPG, que atendam às disposições deste Edital e seus anexos, para
a seguinte vaga:
a) 03 (três) Vagas para Monitoria de Língua Inglesa.
1.1. DO MONITOR DE LÍNGUA INGLESA
1.1.1. O candidato a Monitor para a Língua Inglesa deve ser, obrigatoriamente,
graduando em Letras Português/Inglês na Universidade Estadual de Ponta Grossa.
1.1.2. A carga horária para a vaga de Monitor de Língua Inglesa será distribuída
conforme a demanda das turmas do segundo semestre de 2019 do curso, não podendo
exceder 15 horas semanais.
1.1.3. O Monitor de Língua Inglesa não receberá bolsa mensal, receberá Vale
Transporte conforme os dias que cumprirá a monitoria, pago diretamente no cartão
transporte da Viação Campos Gerais - VCG.
1.1.4. O contrato de Monitoria de Língua Inglesa terá duração até dezembro de 2019.
1.2. DAS OBRIGAÇÕES DO MONITOR DE LÍNGUA INGLESA
1.2.1. Participar das aulas, ajudando na produção e desenvolvimento das atividades
durante as aulas.
1.2.2. Auxiliar o professor com alunos que possuem dificuldades.

1.2.3. Participar de uma reunião mensal com a Supervisão de Língua Inglesa.
1.2.4. Participar das reuniões quinzenais com a Coordenação do CLEC/UEPG.
2. DA INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser realizada exclusivamente na secretaria do CLEC/UEPG, das 8h às 12h e
das 13h30 às 17h30, do dia 19 de agosto de 2019 ao dia 26 de agosto de 2019, por meio do
envio dos documentos listados no item 5.1.
3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS
Deverão ser entregues na secretaria do CLEC/UEPG cópias legíveis dos documentos listados
no item 5.1 deste edital.
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção ocorrerá em três etapas: 1) homologação da inscrição, 2) entrevista
presencial e 3) análise de currículo.
4.1. Os resultados de cada etapa e a convocação serão publicados em Edital.
4.2. Não haverá devolução de nenhuma cópia dos documentos apresentadas na inscrição.
4.3. O candidato deverá comprovar sua proficiência na língua durante a entrevista.
5. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
5.1. 1ª ETAPA – INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ANÁLISE
Os candidatos deverão realizar sua inscrição no período de 19 de agosto de 2019 a 26 de
agosto de 2019, entregando a seguinte documentação:
I. Documentos requeridos:
a)
b)
c)
d)
e)

Fotocópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Fotocópia da Carteira de Identidade (RG);
Certidão de matrícula do curso de graduação;
Currículo;
Histórico da graduação.

6. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS A MONITOR DE LÍNGUA INGLESA
Data: 28 de agosto de 2019
Horário: 9h
Local: Sala B202 – Bloco B – UEPG Campus Central
Resultado: 29 de agosto de 2019

7. DA CONTRATAÇÃO E ATRIBUIÇÕES
7.1. Os selecionados ficam obrigados ao cu mprimento da carga ho rária
estabel ecida para a vaga p retendida, ou seja, além de monitorar as aulas, os
aprovados deverão ter disponibilidade para comparecer às reuniões mensais com a
supervisora da língua inglesa.
7.2. Os selecionados deverão ter disponibilidade para início em 31 de agosto de
2019.
7.3. Os selecionados deverão ter disponibilidade para comparecer na reunião de
monitoria dia 30 de agosto de 2019, às 16h.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. O candidato aprovado atenderá as necessidades do Projeto “Curso de Línguas
Estrangeiras para a Comunidade” – CLEC/UEPG;
8.2. Os resultados das etapas e divulgação final do processo seletivo serão publicados
via Edital;
8.3. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser prorrogado, revogado ou anulado,
no todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal;
8.4. A Coordenação do “Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade” – CLEC/UEPG
poderá editar ato específico e reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas no presente Edital.
9. DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DAS NORMAS DO EDITAL
Ao efetuar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as normas estabelecidas neste
Edital, assim como as demais normas estabelecidas pela FAUEPG em conjunto com CLEC/UEPG,
para realização do processo seletivo.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A divulgação do resultado final do processo de seleção será realizada por meio de
Edital;
10.2. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail uepg.clec@gmail.com;
10.4. Os casos omissos serão analisados e julgados pela Coordenação do CLEC/UEPG.

Ponta Grossa, 16 de agosto de 2019.

_________________________________
Prof. Valeska Gracioso Carlos
Coordenadora do CLEC/UEPG

