UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE EXTENSÃO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (nº 4.31.113.14/15)
EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROFESSORES-ALUNOS DA EXTENSÃO EM
INGLÊS
O Departamento de Letras e Artes informa que, no período compreendido entre 06 a 16 de
agosto de 2019, estarão abertas inscrições para o preenchimento de 02 vagas de professor-aluno para o
Curso de Extensão em Língua Inglesa no Campus I. As inscrições ocorrerão exclusivamente no
período da tarde, na sala 315 da Central de Integração Acadêmica.







REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Estar regularmente matriculado no Curso de Letras Inglês, em período igual ou superior ao 4º;
Ter um bom domínio da língua inglesa;
Possuir um coeficiente escolar igual ou superior a 7,0;
Não ter nenhuma reprovação na disciplina Língua Inglesa;
Possuir disponibilidade de horários na terça e/ou quinta-feira, no horário das 14h às 17h.





DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Cópia do Histórico Escolar com RDM;
Cópia do RG e CPF;
Cópia do Currículo.








PROCESSO SELETIVO
O candidato será avaliado através de uma aula com duração de 20 minutos;
O objetivo da aula é verificar a capacidade do candidato em gerenciar atividades de ensino
relacionadas ao desenvolvimento das quatro habilidades básicas (ouvir, falar, ler e escrever);
Para o tema da aula será sorteada uma lição da coleção ID - student’s book, dos autores Paul
Seligson e Ricardo Sili, Editora Richmond, 2013;
Por ocasião da Prova Didática, o candidato deverá apresentar um plano de aula escrito em
língua inglesa relativo ao tema de ensino sorteado;
Será aprovado e classificado o candidato que obtiver média igual ou superior a 7,0;
Em caso de empate, o desempate será feito através da avaliação dos currículos;
CRONOGRAMA
Informações

Horário

Data

Inscrições

14h às 17h

06/08 a 16/08

Prova Didática

14h às 17h

21/08

Divulgação do resultado

15h00

22/08

Início das aulas

14h às 17h

27/08

Término das aulas

14h às 17h

05/12

Campina Grande, 14 de agosto de 2019

