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PORTARIA REITORIA UESC Nº 212/2021 
 
 
 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – 
UESC, no uso de suas atribuições, 

 

 
 

RESOLVE 
 
 
 
Art. 1º - Retificar, com destaque para o LOCAL de 

inscrições, o Edital UESC n.º 051/2021, que abriu inscrições para seleção 
de bolsistas para preparação e execução de cursos online de inglês, 
francês, espanhol e português para estrangeiros, como indicado a seguir: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES: 

 
Onde se lê: 

Local https://forms.gle/6kna7jZAA6AwbVDV9 
 

 
Leia-se: 

Local https://forms.gle/6uEHgX749DCf3yyF6 
 

 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 17 de maio de 2021. 
 
 

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA 
REITOR 

 

 

https://forms.gle/6kna7jZAA6AwbVDV9
https://forms.gle/6uEHgX749DCf3yyF6
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EDITAL UESC N.º 051/2021 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas  
atribuições, consoante às Resoluções CONSEPE nº 49/2017 e 23/2020 e CONSU nº 
03/2017, torna pública a abertura das inscrições do processo seletivo de bolsistas para 
preparação e execução de cursos online de inglês, francês, espanhol e português para 
estrangeiros. Esta ação está amparada no âmbito do Programa de Internacionalização 
da UESC, estabelecido através de Resolução CONSU nº 02/2018 e é uma parceria 
entre a Assessoria de Relações Internacionais (ARINT) e a Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX). 
 
O Programa de Internacionalização da UESC tem como objetivo “adotar a 
internacionalização universitária como estratégia para melhorar a qualidade dos 
cursos, da pesquisa e da extensão, bem como valorizar a formação integral em um 
contexto de diversidade cultural e inclusão social” (art. 1º, da Resolução CONSU nº 
02/2018). E a “política de línguas estrangeiras da UESC é considerada componente 
integrante de sua política de internacionalização (...)” (art. 3º, da Resolução CONSU nº 
02/2018). 
 

2. DAS INSCRIÇÕES: 
 

Período De 15/06/2021, às 8h., a 19/06/2021, às 16h.  

Local https://forms.gle/6kna7jZAA6AwbVDV9 
 

Requisitos 
Alunos regulares do curso de graduação em Letras e Línguas 
Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais da UESC e 
que tenham disponibilidade mínima de 20 horas semanais. 

 

Documentos 
Cópia da Carteira de Identidade, do título de eleitor e do CPF; 
comprovante de matrícula mais recente (sem necessidadade de 
assinatura do Colegiado); Histórico Escolar mais recente (sem 
necessidadade de assinatura da Secrege); Comprovante de 
residência; Declaração do discente que não possui outra bolsa e/ou 
vínculo empregatício; e Google formulário preenchido. 

 

Vagas 
4 vagas para início a partir de 26/07/2021, sendo: 
- 1 (uma) vaga para curso de espanhol instrumental: estratégias 
de leitura e interpretação de textos;  
- 1 (uma) vaga para curso de francês instrumental: estratégias de 
leitura e interpretação de textos;  
- 1 (uma) vaga para curso de inglês instrumental e 
interculturalidade;  
- 1 (uma) vaga para curso português brasileiro como língua 
estrangeira. 

 
4 vagas para cadastro de reserva, sendo: 
- 1 (uma) vaga para cada curso acima elencado, respectivamente. 

Turno do 
Estágio 

A definir com os coordenadores. 

 

3. DA SELEÇÃO: 
Data de horário De 22/06/2021 a 26/06/2021, conforme ordem de inscrição e horário 

https://forms.gle/6kna7jZAA6AwbVDV9
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compatível entre a equipe avaliadora e o estudante. 

Local Através do google meet. 

Avaliação Será avaliado: histórico escolar; respostas ao formulário; entrevista. 

 

4. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 
Divulgação do 
resultado 
preliminar 

26/06/2021. 

Pedido de 
reconsideração 

De 26/06/2021 até 00h:00min do dia 27/06/2021. 

Divulgação do 
resultado final 

28/06/2021. 

 
5. DA DURAÇÃO DA BOLSA 
A bolsa terá duração máxima de 12 (doze) meses, conforme Resolução CONSEPE 23/2020, 
vedada a prorrogação após esse período. 

 
6. DA REMUNERAÇÃO 

Ao bolsista selecionado será concedida mensalmente uma bolsa Auxílio à Educação pelo 
Trabalho, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao fixado pela Resolução 
CONSU nº 03/2017. 

 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 12 de maio de 2021. 

 
 
 

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA 
 REITOR 



 

ANEXO ÚNICO DO EDITAL UESC Nº 051/2021  

FORMULÀRIO DE INSCRIÇÂO DE SELEÇÃO 

(a ser disponibilizado e preenchido através do Google Formulário) 

 

1 – Nome completo: 

 

2 – Matrícula: 

 

3 – Curso de graduação: 

Letras 

Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais 

 

4 – Email: 

 

5 – Telefone:  

 

6 – Você tem disponibilidade mínima de 20 horas semanais? 

Sim 

Não 

 

7 – Dentre as opções abaixo, marque a que mais te interessa para atuar: 

Curso de espanhol instrumental: estratégias de leitura e interpretação de textos 

Curso de francês instrumental: estratégias de leitura e interpretação de textos 

Curso de inglês instrumental e interculturalidade 

Curso português brasileiro como língua estrangeira. 

 

8 – Você tem alguma experiência no ensino de línguas estrangeiras? Caso sim, diga o que já fez. 

 

Anexos:  

Cópia de carteira de identidade  

Cópia do título de eleitor  

Cópia do CPF  

Comprovante de matrícula (sem necessidadade de assinatura do Colegiado) 

Histórico Escolar mais recente (sem necessidadade de assinatura da Secrege) 

 

 


