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EDITAL Nº 47/2021 – DIN/AGEUFMA 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE INSTRUTORES BOLSISTAS PARA CURSO PREPARATÓRIO DO TOEFL iBT 

 

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por meio da Diretoria de Internacionalização/ Agência 

de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização (DIN/AGEUFMA), 

torna pública a abertura de Processo Seletivo para a SELEÇÃO DE INSTRUTORES BOLSISTAS PARA 

CURSO PREPARATÓRIO DO TOEFL iBT (Interned Based Test). 

 

 

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SELETIVO 

1.1 Este Seletivo, cujas inscrições estão abertas pelo presente Edital, será executado pela Diretoria de 

Internacionalização - DIN/AGEUFMA.  

1.2 Tem como objetivo selecionar instrutores bolsistas para ministrar Curso Preparatório do TOEFL 

iBT (Interned Based Test), no modelo de ensino remoto ou híbrido. 

1.3 O Curso Preparatório do TOEFL (Test of English as a Foreign Language), no formato iBT (internet-

based test), tem como objetivo preparar os candidatos para as diferentes especificidades do 

exame de proficiência TOEFL, nas áreas de compreensão oral, compreensão de leitura, estrutura 

e expressão escrita.  

1.3.1 O Curso é destinado a discentes de pós-graduação efetivos da UFMA, que necessitem 

apresentar o certificado de proficiência em língua inglesa TOEFL exigidos pelas 

universidades estrangeiras para processos de internacionalização. 

1.4 O Seletivo disporá de uma (1) vaga para instrutor bolsista, sendo os excedentes relacionados em 

um cadastro-reserva da DIN.  

1.5 O prazo de validade deste Seletivo é de 01 (um) ano, contado a partir da publicação do resultado 

na página da AGEUFMA e da DIN, podendo, a critério da Diretoria, ser prorrogado por igual 

período. 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão se inscrever discentes de Graduação e Pós-Graduação e docentes da UFMA que 

atendam as disposições deste Edital e seus anexos.  

2.2 O candidato selecionado para Instrutor de Língua Inglesa deverá atender aos seguintes requisitos 

mínimos: 

a)   Possuir certificado de proficiência de língua inglesa válido, que indique níveis 

correspondentes a C1 ou C2, 

b)   Deter experiência de no mínimo 1 (um) ano de docência na língua inglesa. 

c)   Ter disponibilidade de 3 horas semanais para ministração das aulas remotas ou híbridas. 

d)   Não ter vínculo de bolsista com outro órgão da UFMA. 
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2.3 Os candidatos inscritos que não comprovarem o disposto no item 2 serão automaticamente 

eliminados do Seletivo. 

3. DA INSCRIÇÃO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

3.1. As inscrições serão realizadas por meio do formulário eletrônico no endereço 

https://forms.gle/eysyLGvYJ5JSa3gu5, conforme ANEXO I. 

3.2. O período de Inscrição é de 27 de julho a 13 de agosto de 2021.  

3.3. Documentos requeridos que devem ser anexados no formulário de inscrição: 

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Identidade (RG); 

b) Comprovante de vínculo com a UFMA; 

c) Comprovante válido de proficiência em língua inglesa, em nível mínimo C1; 

d) Comprovante de experiência de no mínimo um (1) ano de docência na língua inglesa; 

e) Curriculum vitae, da Plataforma Lattes, acompanhado de documentação comprobatória dos 

títulos acadêmicos e da experiência profissional específica do Seletivo - criar um só 

documento em PDF e anexar. 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. O processo de seleção será desenvolvido por meio de análise documental, de caráter eliminatório 

e classificatório, ao encargo da DIN. 

4.2. Para efeito de classificação, com base na análise documental, o candidato deverá atingir a mais 

alta pontuação requerida na tabela disposta no Anexo II.  

4.3. Em caso de empate, serão utilizados os critérios a seguir, na ordem de preferência: 

a) Maior experiência em preparatório para exames TOELF. 

b) Maior tempo de ensino de inglês comprovado no Curriculum Lattes.  

c) O de maior idade. 

4.4. O resultado do Seletivo e a convocação dos selecionados serão publicados na página da 

AGEUFMA/UFMA (https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/), conforme as datas 

especificadas no Cronograma do Seletivo. 

5. DA CONTRATAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO 

5.1. O Instrutor de língua inglesa selecionado será contratado como bolsista pela AGEUFMA, pelo 

período de duração do Curso, em torno de 4 (quatro) meses. 

5.2. A aprovação do candidato não gera qualquer direito a contratação permanente ou vínculo com a 

AGEUFMA/DIN, e ficando condicionada à disponibilidade financeira/orçamentária, necessidade e 

interesse institucional. 

5.3. O selecionado ficará responsável por 1 (uma) turma de até 10 (dez) alunos, contabilizando 

52h/aulas (3h/aulas semanais e mais 4 horas de atendimento online). 

https://forms.gle/eysyLGvYJ5JSa3gu5
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/
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5.4. Cada instrutor é responsável pela aplicação de testes de nivelamento aos discentes e correção 

para a formação do Curso. 

5.5. Cada instrutor deverá entregar um relatório de atividades desenvolvidas mensalmente. 

5.6. As atribuições do instrutor bolsista estão em conformidade com o Termo de Compromisso 

(ANEXO III), que deverá ser assinado para que o candidato possa assumir suas funções no Curso, 

sendo elas: 

5.6.1. Ministrar curso, no modelo ensino remoto ou híbrido, preparatório para o exame de 

proficiência TOEFL; 

5.6.2. Informar, via planilha de controle disponibilizada pela DIN, informações sobre os alunos 

(faltas, notas etc.). 

5.6.3. Zelar pela integridade do uso das senhas atribuídos (login) do Sistema DIN e se 

responsabilizar por eles e por quaisquer mensagens e acessos que sejam realizados. 

5.6.4. Preparar o Plano de Curso contendo: identificação, objetivo, ementa, conteúdo 

programático, atividades avaliativas, recursos didáticos, bibliografia, e outras informações 

necessárias. 

5.6.5. Produzir Plano de Aulas, mensalmente, contendo as atividades a serem desenvolvidas por 

semana e no mês, com vistas às atualizações necessárias ao Plano de Curso. 

5.6.6. Preencher o relatório mensal, conforme modelo e prazos definidos pela DIN, como 

requisito para o recebimento de cada parcela da bolsa. 

5.6.7. Possuir aptidão tecnológica para a criação e a operacionalização do curso virtual, 

responsabilizando-se pelo conteúdo oferecido. 

5.6.8. O não cumprimento das atribuições acima poderá provocar atraso ou cancelamento do 

pagamento da bolsa. 

5.6.9. Faz-se notório afirmar que a contratação do bolsista está condicionada à formação da 

turma para a qual o bolsista está concorrendo. 

5.7. A remuneração do bolsista selecionado será por intermédio de uma bolsa equivalente a 2.200,00 

(dois mil e duzentos reais), paga ao final do Curso, cumprindo com o estabelecido neste Edital e 

em conformidade com as exigências do Curso.  

6. CRONOGRAMA DO SELETIVO 

6.1. Todas as divulgações serão feitas na página da AGEUFMA/UFMA 

(https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/). 

6.2.  

Atividade Data 

Período de Inscrição  De 27  julho a 13 de agosto de 2021 

Resultado parcial das Inscrições Deferidas 20 de agosto de 2021  

Recurso contra o resultado das Inscrições 

Deferidas 
23 e 24 de agosto de 2021 

Resultado final da Seleção  31 de agosto de 2021 

https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O resultado do processo seletivo será publicado no endereço eletrônico 

https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/ 

7.2. Previsão de início do curso preparatório: 13 de setembro de 2021 (sujeito a modificações segundo 

calendário proposto pela DIN). 

7.3. 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, sem que isso implique em direito à 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

7.4. O candidato, ao efetuar sua inscrição, manifestará ciência e concordância com os itens do 

presente Edital, sendo de sua única e inteira responsabilidade a observância e cumprimento das 

regras estabelecidas. 

7.5. Qualquer dúvida relacionada a este Edital deverá ser encaminhada à Secretaria Executiva da DIN 

por meio eletrônico no endereço: ageufma.secretariadin@ufma.br. 

7.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Internacionalização. 

 

 

 

São Luís, 21 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fernando Carvalho Silva 

Pró-Reitor da AGEUFMA 

Prof. Dr. Francisco Sávio Mendes Sinfrônio 

Diretor de Internacionalização 

 

 

 

 

O documento original assinado encontra-se disponível no Gabinete da AGEUFMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/
mailto:ageufma.secretariadin@ufma.br
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Disponível em: https://forms.gle/27t4bn9ZCgVfdrqD6 

 

 Nome do candidato: 

 Curso (discente) ou local de lotação (docente): 

 Matrícula UFMA (discente): 

 Matrícula SIAPE (docente): 

 Data de Nascimento: 

 C.P.F.: 

 R.G.: 

 Endereço de contato: 

 Telefone de contato ou whatsapp: 

 Formação acadêmica (discente): 

 Formação acadêmica (docente): 

 Área de formação (discente): 

 Área de formação (docente): 

 Endereço eletrônico do Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq, do discente: 

 Possui alguém tipo de auxílio financeiro da UFMA? (  ) SIM   

                                                                                                         (  ) NÂO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Declaro que cumpro os requisitos e estou de acordo com o EDITAL PARA SELEÇÃO DE INSTRUTORES 

BOLSISTAS PARA CURSO PREPARATÓRIO DO TOEFL iBT”. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/27t4bn9ZCgVfdrqD6
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ANEXO II 

 

CRITÉRIOS/PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Somente serão considerados os itens devidamente comprovados, tanto no Formulário do Anexo I 

quanto no Currículo Lattes comprovado. O período de validade   

 

 

Item Pontuação Limite máximo 

Experiência de docência em Cursos Preparatórios para 

TOELF, comprovada nos últimos cinco anos 
1,0 10,0 

Experiência em docência de língua inglesa, comprovada 

nos últimos cinco anos 
0,5 5,0 
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ANEXO III 

 

TERMO DE COMPROMISSO COM AS ATRIBUIÇÕES DO 

INSTRUTOR BOLSISTA (https://forms.gle/96v6Vry2tp1eUuG26) 

 

Informo que concordo estritamente com as atribuições designadas para o Instrutor bolsista de acordo 

com o que está disposto no Item 5.6 do EDITAL PARA SELEÇÃO DE INSTRUTORES BOLSISTAS PARA 

CURSO PREPARATÓRIO DO TOEFL iBT, conforme discriminado a seguir: 

 

1. Ministrar curso, no modelo ensino remoto ou híbrido, preparatório para o exame de proficiência 

TOEFL; 

2. Informar, via planilha de controle disponibilizada pela DIN, informações sobre os alunos (faltas, 

notas etc.). 

3. Zelar pela integridade do uso das senhas atribuídos (login) do Sistema DIN e se responsabilizar 

por eles e por quaisquer mensagens e acessos que sejam realizados. 

4. Preparar o Plano de Curso contendo: identificação, objetivo, ementa, conteúdo programático, 

atividades avaliativas, recursos didáticos, bibliografia, e outras informações necessárias. 

5. Produzir Plano de Aulas, mensalmente, contendo as atividades a serem desenvolvidas por 

semana e no mês, com vistas às atualizações necessárias ao Plano de Curso. 

6. Preencher o relatório mensal, conforme modelo e prazos definidos pela DIN, como requisito 

para o recebimento de cada parcela da bolsa. 

7. Possuir aptidão tecnológica para a criação e a operacionalização do curso virtual, 

responsabilizando-se pelo conteúdo oferecido. 

8. O não cumprimento das atribuições acima poderá provocar atraso ou cancelamento do 

pagamento da bolsa. 

9. Faz-se notório afirmar que a contratação do bolsista está condicionada à formação da turma 

para a qual o bolsista está concorrendo. 
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