
Processo Seletivo nº 01, de 09 de junho de 2015 

 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR BOLSISTA DO 

NÚCLEO DE LÍNGUAS DO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS (IsF – Inglês) NA UNILAB 

 

A Coordenação Geral do Programa IsF da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no 

uso de suas atribuições legais, torna pública a prorrogação de prazos das inscrições para o Processo 

Seletivo Simplificado visando a contratação de Professores de Língua Inglesa para o Núcleo de Línguas 

(NucLI) da UNILAB, conforme as disposições a seguir. 

 

A presente prorrogação deve-se a ausência de selecionados com o perfil desejado. Ao final do período 

de inscrições, não foi recebida nenhuma inscrição com o perfil mínimo exigido: candidato com nível B2, 

correspondente à pontuação que vai de 543 a 626 no teste TOEFL ITP.  

 

Desse modo, para o período da prorrogação, serão aceitos candidatos que não contemplem a 

proficiência exigida no item 2.4.5 do Edital, mantendo-se vigentes todas as demais exigências. Portanto, 

a cláusula 2, no item citado, passa a ter a seguinte redação:  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

(...) 

2.4.5. Comprovante válido de proficiência em língua inglesa, em nível mínimo C1.   

2.4.5.1 Caso não haja candidatos com nível C1, poderão ser aceitos candidatos com nível B1, desde 

que se comprometam a apresentar nível de proficiência maior que B1 (B2 ou C1) no prazo de seis meses 

após o início das atividades no NucLi. 

2.4.5.2 Caso o candidato não possua certificação de proficiência poderá participar da aplicação do TOEFL 

ITP realizada na instituição para este fim, desde que o resultado da seleção seja dado somente após a 

emissão da nota pela MasterTest. 

(...) 

 

Com a prorrogação, o processo seletivo passa a ter novo cronograma descrito no quadro a seguir: 

Novo período de inscrição 20 a 24 de julho 

Aplicação do teste TOEFL para 
candidatos que não possuem 

certificado de proficiência 

27 de julho, às 13 horas, na sala 10, do Bloco Didático, 
Campus da Liberdade em Redenção 

Realização da prova didática 28 de julho, às 9 horas, na sala 10, do Bloco Didático, 
Campus da Liberdade em Redenção 

Resultado da prova didática 29 de julho 

Prazo para recurso 30 e 31 de julho 

Resultado final Assim que os escores dos candidatos que fizerem o teste 

TOEFL ITP sejam disponibilizados pela empresa responsável 
pelas correções das provas. 
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