
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSOR(A) BOLSISTA POR TEMPO DETERMINADO

EDITAL 2023 B

A diretora do Centro de Línguas e Interculturalidade (Celin) da UFPR, professora Dra.

Luciana Lanhi Balthazar, e a coordenadora pedagógica da área de Português como

Língua Adicional (PLA) do Celin, professora Dra. Pollianna Milan, no uso de suas

atribuições, tornam público o cronograma e demais procedimentos relativos ao

Processo Seletivo Simplificado visando à seleção de UM(A) professor(a) de

PORTUGUÊS BRASILEIRO PARA ESTRANGEIROS para atuar no Celin, área de PLA.

1. ATUAÇÃO

Ser professor(a) de português brasileiro para estrangeiros, especificamente para um

convênio internacional da UFPR que atenderá um grupo de estudantes da Universidade

de Ohio (EUA).

2. REQUISITOS

Ser estudante da pós-graduação do curso de Letras e/ou Educação da UFPR, em nível

de doutorado. Ter conhecimento intermediário de inglês. Deve, ainda, ter

disponibilidade para o cumprimento das atividades previstas e concordar com as

atribuições de bolsista, supracitadas neste edital. É necessário ter computador e boa

conexão em casa para conseguir ofertar o curso online.

3. VALOR MENSAL DA BOLSA E PRAZO DE ATUAÇÃO

O valor da bolsa será de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais. O período de vigência do

contrato será de 20 de março a 20 de julho de 2023 (4 meses). ATENÇÃO: não é

permitido o acúmulo desta bolsa com outras bolsas que o estudante esteja usufruindo.

O início das atividades inicia dia 20 de março de 2023.

4. INSCRIÇÕES

Período de Inscrições: 06 a 08 de março de 2023.
Divulgação das datas e horários da prova didática, seguida de entrevista: 9 de março de
2023.
Realização da prova didática seguida de entrevista: 14 e 15 de março de 2023.
Divulgação do resultado final: 17 de março de 2023.
20 de março início das atividades
Maiores informações, inscrições e envio de documentos através do e-mail:
portuguesle@ufpr.br
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5. ATRIBUIÇÕES DO(A) PROFESSOR(A) BOLSISTA

a) Criar com antecedência material didático para atender as especificidades dos
estudantes do convênio com a Universidade de Ohio. Submeter o material à
avaliação da coordenação para que, em seguida, possa ser utilizado com os alunos.
Os direitos autorais deste material serão cedidos ao Celin. Será necessário criar
material didático tanto para o curso online (30 horas) como para o curso presencial
(45 horas).

b) Ser professor(a) de um curso à distância (online, em atividades síncronas) de
português para estrangeiros, pela plataforma UFPR Aberta, nível Básico 1
(primeiros contatos com a língua), de 30 horas (serão 15 encontros online, de 2
horas cada), no mês de maio de 2023.

c) Ser professor(a) de um curso presencial de português para estrangeiros, no Celin,
durante o mês de julho de 2023, das 09:00 às 12:00, de segunda à sexta-feira, por
um período de 15 encontros/aulas, totalizando um curso de 45 horas.

d) Criar atividades de avaliação para os referidos cursos, as quais devem ser
submetidas à coordenação para aprovação. As atividades de avaliação serão
cedidas ao Celin.

e) Participar das reuniões administrativas e pedagógicas dos referidos cursos.
f) Acompanhar a participação e evolução dos estudantes tanto no curso online como

no curso presencial.
g) Preencher relatório dos referidos cursos, bem como diário de classe com

frequência e aproveitamento dos(as) estudantes.
h) Zelar pela integridade do uso dos Logins/Senhas atribuídos e responsabilizar-se por

eles e por quaisquer mensagens e acessos que sejam realizados;

6. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

a) Histórico escolar de graduação, mestrado e doutorado.
b) Comprovante de matrícula como doutorando(a).
c) Carta de motivação para ocupar a vaga (por que se interessa em dar aulas de
português para estrangeiros? Possui experiência na área? Se sim, quais? Já lecionou em
cursos de idiomas? Se sim, quais? Entre outras motivações que considerar relevantes).
Maiores Informações, inscrições e envio de documentos através do e-mail:
portuguesle@ufpr.br

7. DA SELEÇÃO

a) Além de entregar os documentos citados na seção 6, os(as) candidatos(as) deverão
preparar uma aula de até 25 minutos para ser ministrada à banca de seleção (a aula
deve ser dada como se fosse aos estudantes estrangeiros, ou seja, o(a) candidato(a)
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não deve falar sobre o que seria a aula, mas sim, ministrá-la). Ao iniciar a aula, será
necessário entregar o plano da referida aula.
b) O tema da aula é livre e esta deve ser aplicada como se fosse para uma turma de
nível básico (A1). O requisito é que esta aula, em algum momento, aborde algum tema
linguístico (gramatical) do português brasileiro.
c) Após a aula, o(a) candidato(a) passará por uma entrevista de no máximo 10 minutos.

8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

a) Análise dos Históricos Escolares: pontuação do IRA na graduação (peso 1),
nota/conceito das disciplinas de mestrado e/ou doutorado (peso 2).

b) Análise da carta de motivação (peso 1)
c) Análise do plano de aula (peso 1)
d) Prova didática (peso 4)
e) Entrevista (peso 1).

Curitiba, 06 de março de 2023.

Luciana Lanhi Balthazar
Diretora Celin


