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EDITAL N° 001/2021 – DIREÇÃO UFT/CPN SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA
PARA MONITORES DO CENTRO DE ESTUDOS CONTINUADOS EM LETRAS,
LINGUÍSTICA E ARTES - CECLLA PORTO NACIONAL-TO
A Universidade Federal do Tocantins, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e
Diretoria do Câmpus de Porto Nacional, torna pública a abertura de inscrições para selecionar
candidatos a monitores para atuar no Centro de Estudos Continuados em Letras, Linguística
e Artes – Ceclla, do Campus de Porto Nacional. As inscrições estarão abertas entre os dias 10
de fevereiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021, nos termos deste edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O presente edital visa selecionar alunos do curso de Letras e demais cursos do Câmpus
de Porto Nacional que atendam aos quesitos discriminados no item 5 do presente edital para o
desenvolvimento de atividades de cunho acadêmico, relacionados à área de atuação – língua
inglesa, dentro do Centro de Estudos Continuados em Letras, Linguística e Artes – Ceclla
de Porto Nacional. Este é um projeto de ensino e de extensão que favorece o desenvolvimento
teórico e prático do estudante e proporciona o aprimoramento do aluno nas suas atividades
acadêmicas, contribuindo para a formação profissional e social na área de ensino e
aprendizagem de língua inglesa, bem como oferece curso gratuito de língua inglesa para a
comunidade acadêmica e ao público em geral, atendendo aos objetivos de inserção social da
Universidade.
2. DOS OBJETIVOS
2.1. Abrir inscrição de candidato à seleção para monitores do Centro de Estudos
Continuados em Letras, Linguística e Artes – CECLLA que desenvolverão, mediante
orientação de coordenador, atividades pedagógicas e de ensino.
2.2. Oportunizar ao monitor o gerenciamento de sala de aula durante todo um curso,
associando teoria e prática.
2.3. Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.
3. DAS ATIVIDADES
3.1. De acordo com a necessidade do Centro de Estudos Continuados em Letras,
Linguística e Artes – Ceclla, a jornada de atividades dos candidatos que vierem a ser
selecionados poderá ser cumprida nos turnos diurno e/ou noturno, inclusive aos sábados, nos
regimes de 12 horas/semanais.
3.2. Os candidatos selecionados atuarão no Centro de Estudos Continuados em
Letras, Linguística e Artes – Ceclla, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e
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extensão no âmbito do ensino e aprendizagem de língua inglesa, conforme previsto no
regimento do Centro de Estudos Continuados em Letras, Linguística e Artes – Ceclla.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições no processo seletivo simplificado serão realizadas exclusivamente em
formato ONLINE, mediante o envio de formulário de inscrição (Anexo I), devidamente
preenchido, e demais documentos exigidos ao e-mail danicorcioli@uft.edu.br, dentro do prazo
previsto para inscrições.
4.2. Datas para inscrição: de 11 de fevereiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.
4.3. É vedada a inscrição extemporânea.
4.4. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade
do candidato, sendo excluído da seleção pública aquele que não preencher o formulário de
forma completa e correta ou que forneça dados comprovadamente inverídicos.
4.5. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao
estabelecido neste edital.
5. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. Estar regularmente matriculado e frequentando o curso de Letras ou outro curso da
Universidade Federal do Tocantins no Câmpus de Porto Nacional.
5.2. No caso de selecionados residentes em outros municípios, o Projeto não se
responsabilizará por custos de deslocamento para Porto Nacional, ficando os custos de
deslocamento de inteira responsabilidade do monitor.
5.3 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para realização de atividades referentes ao
Projeto.
6. DOCUMENTAÇÃO
6.1. Cópia do RG.
6.2. Comprovante de matrícula
6.3. Ficha de inscrição do candidato (Anexo I) devidamente preenchida.
7. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
7.1 A seleção constará de:
7.1.1 Análise da documentação – eliminatório;
7.1.2 Avaliação Escrita em língua inglesa e entrevista dos candidatos, realizada em língua
inglesa.
7.2. Quadro a seguir será utilizado para selecionar e classificar os participantes.
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Critérios
Análise
Documental

Descrição dos critérios para a Seleção

Pontuação por
item apresentado

Ficha de inscrição, comprovante de matrícula e RG.
Eliminatório

Entrevista e Disponibilidade do candidato em relação aos horários Será atribuído de 0
avaliação
das atividades z
a 4 pontos
linguística
(oral e escrita) Capacidade de comunicação e domínio da língua
inglesa em nível de suficiência para as atividades Será atribuído de 0
a 6 pontos
previstas.
Total

Pontuação máxima

10

7.3. O processo de seleção e classificação do monitor será efetuado por uma comissão
composta por 2 (dois) servidores do Câmpus de Porto Nacional.
7.4. A nota final será dada pelo somatório das pontuações atribuídas nos critérios da
entrevista.
7.5. Será eliminado o candidato que:
7.5.1. Não apresentar a documentação listada no item 6.
7.5.2. Obtiver nota inferior a 1,0 (um) ponto em qualquer critério da entrevista.
7.5.3. Obtiver nota final inferior a 3,0 (três) pontos.
7.6. Em caso de empate na nota final, terá preferência o candidato de idade mais elevada,
de acordo com o Parágrafo Único do art. 27 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso).
7.7. Persistindo o empate, terá preferência o candidato que obtiver:
7.7.1. Maior nota na entrevista.
8. DA VINCULAÇÃO/ADESÃO AO PROJETO
8.1. O monitor selecionado para desenvolver atividades junto ao Ceclla, não terá qualquer
vinculo empregatício de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
8.2. O monitor poderá vir a receber bolsa, caso sejam disponibilizados recursos para este
fim, mas estas não são garantidas, uma vez que não há previsão orçamentária no momento.
9. DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DAS NORMAS DO PROJETO
9.1. Ao efetuar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as normas estabelecidas
neste edital, para realização do processo seletivo.
9.2 Para as inscrições não homologadas em função da ausência da documentação exigida
ou pelo não cumprimento deste Edital, não caberá recurso.
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10. DA DIVULGAÇÃO
10.1. O edital será disponibilizado no site da UFT (busca em https://ww2.uft.edu.br), e
por outros meios de comunicação.
10.2. O resultado final será publicado no dia 24 de fevereiro no site da UFT.
11. DAS OBRIGAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS
MONITORES
11.1. São obrigações do monitor:
11.1.1. Zelar pela qualidade acadêmica do curso preparatório;
11.1.2. Participar de todas as atividades programadas pelo coordenador/orientador do
Ceclla;
11.1.3. Manter o bom rendimento no curso de graduação;
11.1.4. Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso e demais normas;
11.1.5.

Executar o plano de aula/trabalho
coordenador/orientador do Ceclla;

aprovado

sob

supervisão

do

11.1.6. Assinar mensalmente a
ficha de
frequência
e
entregar
ao coordenador/orientador Ceclla;
11.1.7. O monitor que não cumprir as atividades previstas no seu Plano de aula/trabalho
ou se ausentar por três dias consecutivos sem justificativa estará sujeito ao
desligamento da ação extensionista.
12. DO CRONOGRAMA
12. DO CRONOGRAMA
DATA
ATIVIDADE
09/02
11/02 a 15/02
16/02
18/02 a 19/02

Divulgação do edital
Período de inscrições
Homologação das inscrições e divulgação do link da sala online, data e
horário de realização das Entrevistas e avaliação de conhecimentos
linguísticos.
Entrevistas e avaliação de conhecimentos linguísticos.

22/02

Divulgação do Resultado preliminar

23/02

Apresentação de recursos

24/02

Apreciação de recursos e Divulgação do resultado final

01/03

Início das atividades (formação).
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13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
13.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Área de Língua Inglesa do Curso de
Letras/CPN.
Porto Nacional, 08 de fevereiro de 2021.

DANIELLA CORCIOLI AZEVEDO ROCHA
Coordenadora Ceclla/Porto Nacional

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
DIRETORIA DE PORTO NACIONAL
Rua 03, Qd.17, s/nº, Caixa Postal 136, Jardim dos Ipês | 77500-000 | Porto Nacional/TO
(63) 3363 9408 | www.uft.edu.br | dirportonacional@uft.edu.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) A MONITOR(A) TUTOR(A)
CECLLA

Nome: ________________________________________________________________
Data de nascimento.:______/______/___________ Sexo: Masc. ( )

Fem. ( )

Naturalidade __________________ Estado ________________ País ______________
RG:_____________________Data_________Expedição:________________
CPF:______________________Endereço:____________________________________
CEP__________________Cidade__________________Estado ___________________
Telefones: Resid.( )___________Trabalho ( )_________Recado ( )______________
Celular ( ) _______________________
E-mail_____________________________________________
Curso______________________________________________
Matrícula:____________________
Turno:______________Ano/Semestre Ingresso:__________
Ano/semestre Conclusão:__________
Porto Nacional,_______/________/__________

_______________________________________
CANDIDATO(A)

