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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-531 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC nº 228
ABERTURA DE INSCRIÇÕES:
SELEÇÃO DE TUTOR E COORDENADOR DE MÓDULO PARA O CURSO DE INGLÊS ESPECÍFICO PREPARATÓRIO PARA OS TESTES TOEFL E IELTS - MÓDULO II.

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições de candidatos a atuarem como tutor e coordenador de módulo no curso de inglês específico e preparatório para as certificações TOEFL – Test of English as Foreign Language e IELTS – International English Language Test System, a ser ministrado aos alunos futuros candidatos ao processo seletivo de bolsas oferecidas pelo Governo Federal relativas ao Programa Ciência sem Fronteiras.

1. OBJETIVO DA SELEÇÃO

Visando atender ao Edital 032/2013 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, referente ao Programa de Formação em Línguas Estrangeiras, o curso de inglês preparatório para certificação internacional será oferecido pela UESC para atender os níveis classificatórios exigidos como pré-requisito pelo Programa Ciência sem Fronteiras. O objetivo principal do programa de formação é a promoção, de maneira acelerada, do desenvolvimento linguístico e estímulo ao processo de aprendizagem do idioma.

O tutor e coordenador selecionados neste edital atuarão nos cursos preparatórios para o TOEFL – Test of English as Foreign Language e IELTS – International English Language Test System – MÓDULO II.

2. INSCRIÇÃO
PERÍODO:
De 7 a 12 de novembro de 2014
HORÁRIO
De 8:00 às 21:00 horas
LOCAL
Protocolo da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho.
DOCUMENTOS
1. Ficha de inscrição (ANEXO I deste edital).
2. Estudantes de Graduação da UESC - Letras ou de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações - LEA da UESC devem apresentar Histórico emitido pela SECREGE com CRAA igual ou superior à 7,0.
3. Estudantes de Pós-graduação do Mestrado em Linguagens e Representações da UESC devem apresentar Histórico do Mestrado com conceitos iguais ou superiores a 7,0, assim como Diploma devidamente autenticado de conclusão de Graduação em Letras ou LEA.
4. Profissionais graduados em Letras ou LEA deverão anexar diploma ou atestado de colação de grau, bem como o histórico escolar.
5. O candidato deve apresentar comprovação de experiência em ensino de Inglês, de Instituição Pública ou Privada, de no mínimo 03 (três) meses, ou possuir a aprovação em nível igual ou superior ao intermediário no TOEFL ou IELTS.
VAGAS
Uma vaga para coordenador de módulo e uma vaga para tutor. Observadas as necessidades do curso, o número de vagas poderá ser ampliado.

3. DA SELEÇÃO

3.1 A coordenação do projeto na UESC irá verificar se os candidatos apresentaram toda a documentação exigida e emitirá uma lista dos habilitados a realizar entrevista a ser agendada pela referida coordenação.

3.2 A entrevista será realizada em idioma inglês, na PROPP, em data e horário a ser comunicada aos inscritos pelo e-mail fornecido pelo candidato na ficha de inscrição, na qual se atribuirá nota de 0 a 10, e terá caráter classificatório.

3.3 Serão selecionados para atuarem como tutor e coordenador de módulo os candidatos com as maiores notas geradas pelo somatório das médias gerais nos cursos de Graduação ou Pós-graduação com a nota da entrevista.

3.4 O resultado será divulgado através de Portaria no site da UESC.

3.5. Após publicação do resultado os selecionados serão convocados para a assinatura do Termo de Compromisso, que terá validade de quatro meses, podendo ser prorrogado, a critério da coordenação do projeto.

4. DAS FUNÇÕES E SUPERVISÃO DO TUTOR E DO COORDENADOR

4.1 Caberá ao tutor ministrar as aulas preparatórias para o IELTS ou TOEFL, aplicar simulados, participar das reuniões com o coordenador do projeto, coordenador do módulo ou assessor de relações internacionais, preparar aulas possuir frequência aos trabalhos estipulados, por 20 horas semanais.

4.2. A carga horária semanal do tutor será assim distribuída: sala de aula, aplicação de simulados, reuniões e preparação de aulas e material didático para o curso.

4.3 Caberá ao coordenador de módulo participar das reuniões com o coordenador do projeto, coordenador do módulo ou assessor de relações internacionais e possuir frequência aos trabalhos estipulados, por 20 horas semanais. 

4.4. A carga horária do coordenador de módulo será assim distribuída: preparação das atividades administrativas, atendimento dos alunos para orientações extra-classe, reuniões e preparação de material. Caso haja conclusão antecipada dessas atividades, o coordenador de módulo poderá ser disponibilizado pela coordenação do projeto para ministrar as aulas preparatórias do IELTS ou TOEFL, aplicar simulados e preparar aulas.

4.5. A supervisão do tutor e do coordenador de módulo será realizada pelo coordenador do projeto que poderá solicitar a colaboração do assessor de relações internacionais nesta função de supervisão, observada a necessidade e conveniência.

5. DA REMUNERAÇÃO E DURAÇÃO DO ESTÁGIO

5.1. O tutor e o coordenador de módulo receberão bolsa no valor de R$900,00 (novecentos reais), mensalmente, pelo período três meses.

5.1. A duração do estágio poderá ser prorrogada segundo necessidade detectada pelo coordenador do projeto, observada a vigência do projeto junto à FAPESB.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 4 de novembro de 2014.




ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA


ANEXO I
 SELEÇÃO DE TUTORES 
CURSO DE INGLÊS ESPECÍFICO PREPARATÓRIO PARA OS TESTES TOEFL E IELTS, MODULO I
EDITAL Nº228


FICHA DE INSCRIÇÃO

1.DADOS PESSOAIS

NOME:___________________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________

Telefone de contato: fixo (     ) _______________  celular: (    ) _______________________

E-mail: _________________________

Curso na UESC:______________________________________________________


2. Marcar preferência de curso preparatório na qual deseja atuar caso seja selecionado:

a) IELTS (     )
b) TOEFL (     )


3. Opção do candidato:
(  ) Interessa em ser preferencialmente tutor.
(  ) Interessa em ser preferencialmente coordenador de módulo

4. Os documentos pedidos no edital devem ser anexados a essa ficha.

