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1 OBJETO 

A Direção do Instituto de Letras (IL) da Universidade de Brasília (UnB), no uso das suas 
atribuições regimentais e considerando as resoluções do Conselho de Administração nº 03/2018 

e nº 04/2018, torna público o presente Edital, que visa selecionar, em caráter emergencial 
decorrente da crise de saúde pública internacional causada pela Covid-19, profissionais com 
conhecimentos teóricos e metodológicos e experiência na área de ensino de línguas, literatura ou 

tradução, para atuarem como bolsistas do projeto acadêmico “Metodologias alternativas para o 
ensino nos cursos de Letras da UnB”.  

 

2 JUSTIFICATIVA 

A referida seleção se justifica pela necessidade de se produzirem conteúdos e metodologias 
alternativas para o ensino de língua, literatura e tradução nos cursos presenciais de Letras, cujas 

atividades não poderão ser retomadas completamente na modalidade presencial, quando da fase 
de recuperação da pandemia. Para atender à demanda, o(a) candidato(a) deverá apresentar 
formação complementar ou experiência em desenvolvimento de metodologias alternativas de 

aprendizagem, incluídas as metodologias de educação a distância (EaD), e estar disposto(a) a 
colaborar com os docentes dos cursos de Letras da UnB na elaboração de unidades didáticas e 
objetos de aprendizagem para as disciplinas que compõem os currículos dos cursos. 

 

3 PÚBLICO-ALVO 

3.1 Professores de outras instituições de ensino superior e pesquisadores de Instituições 
Científicas e Tecnológicas (ICTs). 

3.2 Professores de ensino fundamental e médio da rede pública. 

3.3 Servidores técnico-administrativos vinculados à Universidade de Brasília. 

3.4 Estudantes de pós-graduação (mestrado acadêmico, mestrado tecnológico e doutorado), regularmente 
matriculados e dentro do prazo de formação (24 meses para o mestrado e 48 meses para o doutorado). 

 

4 REQUISITO BÁSICO 

O(A) candidato(a) deverá ter formação na área de Letras e experiência na área de ensino de 
línguas, literatura ou tradução. 

 

5 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

5.1 O(A) candidato(a) deverá conhecer este edital antes de submeter sua inscrição.  

5.2 A inscrição deverá ser feita por e-mail, pelo endereço eletrônico ildsf.unb@gmail.com, 
contendo como assunto “Inscrição para o Edital IL nº 03/2020”. 

5.3 Para fins de inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar ao e-mail, em formato digital (.pdf) 
os seguintes documentos obrigatórios: 

a) Cópia digitalizada do RG e CPF; 
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b) Formulário de inscrição, contendo exposição de motivos, no limite de 300 palavras, que 

apresente sua experiência para a atuação no projeto (Anexo 1 deste Edital); 

c) Comprovação de vínculo institucional (quando se tratar dos itens 3.1 ou 3.2); 

d) Comprovação de formação complementar ou experiência com metodologias 
alternativas de ensino, incluídas as metodologias de educação a distância. 

5.4 O(a) candidato(a), no preenchimento do formulário de inscrição, deverá declarar que 
conhece e concorda com os requisitos e demais normas deste Edital. 

5.5 O Instituto de Letras não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não 

recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, ou outros fatores que impossibilitem a 

transferência dos dados. 

5.6 O(a) candidato(a) deve verificar periodicamente o endereço de e-mail informado no 
formulário de inscrição, para obter informações sobre o resultado deste Edital. 

5.7 As informações prestadas na inscrição, bem como a documentação apresentada, são de 
inteira responsabilidade do(a) candidato(a), que responderá por qualquer falsidade. 

5.8 Após enviada a inscrição, não será possível ao(a) candidato(a) substituir a documentação 
apresentada, assim como não será aceita a entrega de documento(s) a posteriori. 

 

6 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO 

6.1 O(a) candidato(a) inscritos(as) serão selecionados(as) mediante os seguintes critérios: 
Critério Pontuação 

Exposição de motivos (clareza, coerência com os termos do 
Edital, emprego da norma padrão da língua portuguesa) 

Até 20 pts 

Formação complementar sobre metodologias alternativas de 

ensino, incluídas as metodologias de educação a distância 

Especialização - 20 pts 

Curso acima de 60 horas - 15 pts 
Curso até 60 horas - 10 pts 

Experiência com desenvolvimento de metodologias 

alternativas de ensino, incluídas as metodologias de 
educação a distância 

2 pts por ano 

(até 20 pts) 

Análise de currículo - experiência no magistério Educação superior - 10 pts 
Educação básica - 05 pts 

Análise de currículo - produção científica e técnica 
 

2 pts por produto 
(até 10 pts) 

Titulação Doutor - 20 pts 
Mestre - 15 pts 

Especialista - 10 pts 
Graduado - 5 pts 

6.2 Os(As) candidatos(as) serão classificados(as) em ordem decrescente do resultado obtido pela 
somatória simples dos pontos atribuídos a cada um dos critérios especificados no item 5.1. 

6.3 Serão selecionados(as) os(as) candidatos(as) que alcançarem, pelo menos, 50 (cinquenta) 
pontos no total. 

6.4 Os(as) candidatos(as) poderá(ão) solicitar reconsideração ao resultado provisório, mediante 
exposição de motivos, no limite de 300 palavras, em documento datado e assinado a ser 
encaminhado para o mesmo e-mail da inscrição, na data prevista no item 9 deste Edital. 

6.5 Os(as) candidatos(as) selecionados(as) serão convocados(as) segundo a ordem de 
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classificação, até o limite do número de vagas deste Edital, para o preenchimento do Termo 
de Compromisso, que permitirá iniciar as atividades no projeto.  

 

7 RECURSOS FINANCEIROS E VIGÊNCIA DO EDITAL 

7.1 O total de recursos financeiros destinados a este Edital é de R$30.000,00 (trinta mil reais), 
oriundos da matriz orçamentária de 2020 do Instituto de Letras, aprovada pelo Conselho 

Universitário da Universidade de Brasília. 

7.2 Os recursos serão destinados ao pagamento de bolsas de estímulo à inovação, na categoria 

Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), nos termos da Resolução 

CAD nº 03/2018. 

7.3 O pagamento da bolsa será realizado por meio de crédito em conta corrente do beneficiário, 

após elaboração de folha e com o recolhimento dos respectivos encargos, nos casos em que 
couber tal recolhimento. 

7.4 A vigência deste Edital é de 3 (três) meses, a contar da data de publicação do resultado 

final. 
 

8 VALOR DA BOLSA E NÚMERO DE VAGAS 

8.1 O valor da bolsa é de R$1.000,00 (hum mil reais) mensais, a serem pagos pelo período 
máximo de 3 (três) meses por bolsista. 

8.2 Serão ofertadas 10 (dez) vagas no âmbito deste Edital. 

8.3 Será constituído cadastro reserva para suprir demanda excedente de atividades. 

 

9 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

9.1 Cada bolsista poderá assessorar até 5 (cinco) docentes vinculados aos departamentos do 
Instituto de Letras, no desenvolvimento de metodologias alternativas para o ensino de 
língua, literatura e tradução. 

9.2 A avaliação do trabalho será feita mensalmente pelos professores assistidos, podendo o(a) 
bolsista ser desligado em caso de não cumprimento da demanda, que deverá ser 

mensurada pelo(a) coordenador(a) do projeto. 

 

10CRONOGRAMA 
Atividade Data 

Publicação do Edital 15 de maio de 2020 

Inscrição 18 a 24 de maio de 2020 

Publicação do resultado provisório 26 de maio de 2020 (até as 18 horas) 

Pedido de reconsideração 27 de maio de 2020 

Publicação do resultado final 28 de maio de 2020 (até as 18 horas) 

 

 
Brasília, 15 de maio de 2020. 

 
 

Rozana Reigota Naves 
Diretora do Instituto de Letras 

Universidade de Brasília 
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ANEXO 1 - Edital IL nº 03/2020 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

Dados Pessoais  

Nome de Candidato(a)  

  

  

  

Matrícula FUB (se 
houver) 
 
 

Estudante da UnB?           (       ) Sim                    (        ) Não 
 
Se sim, qual o nível?        (        ) Graduação        (        ) Pós-graduação 

E-mail 

 

 

Link para o currículo 
Lattes 
 

 

Dados bancários* 
Banco (nome e número) Agência Conta corrente 

*O(A) candidato(a) deverá ter conta corrente em seu nome (não pode ser poupança nem conta conjunta). 

 

Exposição de motivos (até 300 palavras) - item 5.1 do Edital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração 
 

Declaro, para os devidos fins, que conheço e aceito integralmente as normas e condições 

estabelecidas no Edital IL n° 03/2020. 

Local e data: 

Assinatura do candidato conforme documento apresentado: 

 



Universidade de Brasília 

Instituto de Letras 

 

 


