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EDITAL N. 03, 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

A Coordenação do Núcleo de Línguas do Idiomas sem Fronteiras (NucLi – IsF/UNILAB), no uso de 

suas atribuições legais, torna público que se acham abertas as inscrições para o Processo Seletivo 

Simplificado do Programa de Bolsa de Desenvolvimento Institucional (PIBDIN), que ofertará 02 

(duas vagas):  01 (uma) vagas para candidatos a bolsa administrativa e 1 (uma vaga) para 

bolsista voluntário, nos termos estabelecidos a seguir. 

 

1. DO OBJETIVO 

Os bolsistas do Programa de Bolsa de Desenvolvimento Institucional apoiarão as ações e projetos 

que conferem suporte às atividades acadêmicas, técnicas e administrativas do NucLi-IsF, de forma a 

ampliarem o escopo da formação do discente por meio do seu engajamento em atividades promotoras 

de competências vinculadas ao seu campo de estudo e a sua vivência universitária.  

 

2. DA ATUAÇÃO E DAS VAGAS 

2.1. Os estudantes bolsistas selecionados atuarão no desenvolvimento institucional e organizacional, 

na implementação de projetos e ações vinculados ao Núcleo de Línguas e Programa Idiomas sem 

Fronteiras/UNILAB. 

 

QUADRO 1 – Das atribuições, atividades e responsabilidades do estudante bolsista 

 

Lotação Atividades 

Núcleo de Línguas-

IsF 

- Suporte na aplicação dos testes TOEFL e CELPE-Bras; 

- Suporte na aplicação dos demais testes de proficiência em língua 

estrangeira; 

- Suporte aos coordenadores e professores do NucLi; 

- Viabilização da logística de organização de encontros e reuniões; 

- Suporte a outras atividades acadêmicas, técnicas e administrativas 

conforme planejamento interno do NucLi-IsF. 

 

3. DA INSCRIÇÃO  

Para realizar a inscrição, o/a candidato/a deverá efetivar os seguintes procedimentos:  

3.1.1 Preencher o Formulário Eletrônico disponibilizado no ANEXO-I deste Edital. 

3.1.2. Realizar a inscrição presencialmente na Coordenação do NucLi-IsF da UNILAB, localizada no 

Campus das Auroras, sala 310, 3º andar, bloco C, das 08h00 às 17h00, dos dias 18 a 20 de dezembro 

de 2017, com os seguintes documentos:  

 

a) Cópia do documento de identificação com foto; 

b) Cópia do CPF;  

c) Declaração ou Comprovante de Matrícula atualizado; 

d) Histórico Escolar da Unilab atualizado. 

e) Certificado de participação em cursos ou oficinas sobre Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras ofertados pelo NucLi – IsF/Unilab. 



 

4. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. O/A candidato/a interessado em participar do Programa de Bolsa de Desenvolvimento 

Institucional do NucLi-IsF/Unilab deverá atender aos seguintes requisitos: 

I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UNILAB no semestre 

letivo corrente. 

II. Ter concluído o primeiro semestre letivo do seu curso de graduação. 

III. Ter a disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para realização das atividades. 

IV. Ter conhecimento e habilidades em informática, especificamente: informática básica, 

processadores de texto, planilhas eletrônicas, geradores de apresentação, Internet. 

V – Ter participado dos cursos e oficinas sobre testes de proficiência em línguas estrangeiras 

ofertados pelo NucLi – IsF/Unilab. 

VI. Serão indeferidas as inscrições que não atenderem aos procedimentos de inscrição 

expresso no Item 3 deste Edital. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO 

5.1 O processo seletivo constará de: 

I. Avaliação de Histórico Escolar da UNILAB, de caráter eliminatório. 

5.2. Serão aprovados os/as candidatos/as com IDE maior ou igual a 7 (sete), com ordem de 

classificação a partir da maior nota, conforme o número de vagas informado neste Edital, cabendo ao 

primeiro/a candidato/a a bolsa remunerada. 

5.3. A convocação do/a estudante selecionado/a será realizada por meio da publicação dos resultados 

no site da UNILAB. 

5.4. Os candidatos convocados que não se apresentarem nos prazos indicados no presente Edital serão 

desclassificados. 

 

6. DOS COMPROMISSOS DOS BOLSISTAS 

6.1. São compromissos do/a estudante voluntário: 

I. Desenvolver as atividades determinadas em plano de trabalho a ser elaborado sob a 

orientação e supervisão da Coordenação do NucLi-IsF; 

II. Cumprir carga horária de 12 (doze) horas semanais; 

III. Apresentar relatório mensal de atividades, indicando, quando for o caso, os 

resultados/produtos da bolsa. 

IV. Fazer referência à sua condição de bolsista NucLi-IsF/Unilab em todas as situações que 

se fizerem pertinentes. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. O estudante estará vinculado ao NucLi-IsF/Unilab mediante assinatura de um Termo de 

Compromisso. 

7.2. A remuneração mensal do candidato selecionado à bolsa neste processo seletivo será de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

7.3. A participação do estudante como bolsistas administrativos não implicará, sob qualquer hipótese, 

relação de trabalho com a Universidade. 

7.4. É permitido ao supervisor/coordenador, a seu juízo, solicitar a substituição do estudante bolsista, 

caso considere e justifique que as atividades não estão sendo desenvolvidas conforme as exigências 

deste Edital. 

7.5. A inscrição por parte do estudante bolsista para este processo seletivo implica a aceitação de 

todos os itens deste Edital. 

7.6. O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado é de um ano, contado a partir da 

publicação do resultado final no endereço eletrônico http://www.unilab.edu.br, podendo, a critério da 

UNILAB, ser prorrogado por igual período. 

 



 

8. CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA 

Período de inscrições 18 a 20 de dezembro 

Divulgação dos/as Selecionados/as 21 de dezembro 

Recursos (enviar para o e-mail: 

isf.unilab@unilab.edu.br) 

22 de dezembro 

 Homologação e Divulgação do Resultado Final 26 de dezembro 

Assinatura dos Termos de Compromisso 27 de dezembro 

 

 

Redenção (CE), 12 de dezembro de 2017, 

 

Coordenação Idiomas sem Fronteiras 

Núcleo de Línguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO – I 

 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA  

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - PROINST 

PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - IsF 

NÚCLEO DE LÍNGUAS – NucLi 

 

 

EDITAL N. 03, 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS  

DO PROGRAMA DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO ISNTITUCIONAL 

 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
NOME DO 

CANDIDATO: 

 

ENDEREÇO:  

TELEFONE:  

EMAIL:  

RG:                                            ORGÃO EXPEDIDOR:                     UF:  

CPF:  

CURSO:  

POSSUI 

DISPONIBILIDADE 

PARA 

TRABALHAR 12 

HORAS 

SEMANAIS?  

 

 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

DISPONIBILIDADE 

DE TURNO:  

(    ) MANHÃ 

(    ) TARDE  

RECEBE BOLSA 

DE ALGUMA 

AGÊNCIA DE 

FOMENTO OU 

SIMILARES?  

 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 


