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EDITAL Nº 002/2019 – NEDELE 

  

 

O Núcleo Extensionista de Línguas do Departamento de Letras Estrangeiras– NEDELE, do 

DLE, do Campus Avançado Pref. Walter de Sá Leitão, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN torna público, pelo presente edital, a abertura para preenchimento 

de vagas para bolsistas do curso de língua inglesa do NEDELE para os semestres 2019.1 e 

2019.2, observando-se o que segue:  

  

I – DAS ÁREAS E DO NÚMERO DE VAGAS     

A seleção será feita para preenchimento de VAGAS de língua inglesa, sendo sua convocação 

condicionada à formação de turmas. O critério de convocação dos candidatos será pela ordem 

de classificação, tendo como aptos alunos dos Cursos de Letras Língua Inglesa da UERN. 

O(A) aprovado(a) será lotado(a) conforme sua classificação para 01 (uma) vaga existente. 

O(A) aprovado(a) assumirá duas turmas de níveis iniciantes: A e B. Na hipótese de haver 

apenas uma turma formada, o(a) bolsista(a) selecionado(a) e classificado(a) ministrará aulas 

em apenas uma turma em um dos turnos mencionados. O(A) candidato(a), ainda, se 

comprometerá com uma carga horária semanal de 12h, sendo estas divididas em 6h de aula 

com duas turmas de níveis iniciantes, 3h de planejamento de aulas, 2h de estudos e 1h de 

reunião pedagógica. 

 

II – DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DAS AULAS  

As aulas do NEDELE serão ministradas no turno da manhã e tarde durante a semana, exceto, 

para uma turma de nível Avançado I, a qual funcionará, no turno matutino, aos sábados.  
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III – DOS CANDIDATOS  

Podem concorrer a este processo seletivo os alunos da UERN, regularmente matriculados, 

cursando a partir do 3º período do curso de Letras Língua Inglesa. Não há restrições aos 

candidatos que, porventura, venham possuir qualquer tipo de bolsa, seja de programas da 

UERN, seja de outros órgãos financiadores.  

  

IV – DA INSCRIÇÃO     

As inscrições serão feitas pelos interessados, ou procurador legalmente constituído, no 

período de 09 a 12 de julho de 2019, na secretaria do DLE, das 16:30h às 21h. No ato da 

inscrição, o(a) candidato(a) deverá: a) Preencher o formulário padrão de inscrição (anexo 1); 

b) Apresentar documento comprobatório de que é aluno(a) regularmente matriculado(a) no 

Curso de Letras Língua Inglesa; c) Apresentar cópia de documento de identidade e CPF.  

 

V – DA SELEÇÃO:  

O processo seletivo constará das seguintes etapas: 1. Desempenho em prova escrita, 2.  prova 

didática (aula) ministrada em língua inglesa, em no mínimo 20 (vinte) minutos, e, no máximo, 

30 (trinta) minutos, avaliada por banca examinadora constituída por professores do DLE e/ou 

outras IES, observando-se: a) Metodologia utilizada na aula; b) Domínio do conteúdo 

abordado; c)  Capacidade de comunicação e fluência verbal no idioma alvo; d)  Cumprimento 

do tempo estabelecido para a aula; e)  Plano de aula com coerência entre os objetivos, 

conteúdo e a metodologia, 3. Análise do currículo Lattes do candidato(a). 

 

1. Sobre a prova escrita: a realizar-se no dia 17 de julho de 2019, às 14h, na sala de aula do 1º 

período de Letras Língua Inglesa, com duração de 03 horas e constará de questões 

relacionadas ao domínio dos aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e fonológicos da 

Língua Inglesa. A nota da prova será classificatória e eliminatória, sendo 

CLASSIFICADO(A) o(a) candidato(a) que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), e 

DESCLASSIFICADO(A) o que obtiver nota inferior a 7,0 (sete). 

      

2.  Sobre a prova didática (aula): a) O tema da aula será sorteado, alguns minutos antes do 

início da prova escrita, conforme data mencionada no item 1. Só ministrará aula o(a) 

candidato(a) que obtiver aprovação na prova escrita, de acordo com o item 1, do parágrafo V 

deste Edital; b) As aulas serão ministradas no dia 24 de julho de 2019, a partir das 17h, no 

Mini-auditório do Campus. O horário do início das aulas poderá ser modificado, dependendo 

do quantitativo de candidatos aprovados. Será eliminado o(a) candidato(a) que não 

comparecer no horário previsto; c) É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) 

providenciar os recursos de mídia para a ministração de sua aula: notebook, pen-drive, cabo 

HDMI/VGA, entre outros recursos tecnológicos. A sala do Mini-auditório disponibilizará 

somente o datashow; d) O(A) candidato(a) deverá entregar o plano de aula em três vias para 

os membros da banca examinadora, antes de sua apresentação; e) A nota da prova didática 

(aula) será classificatória e eliminatória e variará de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 



CLASSIFICADO(A) o(a) candidato(a) que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), e 

DESCLASSIFICADO(A) o que obtiver nota inferior a 7,0 (sete).  

 

3. Sobre a avaliação do currículo: de caráter CLASSIFICATÓRIO, será levado em 

consideração a participação em cursos na área de língua inglesa, nos quais o(a) candidato(a) 

tenha vindo a ter aproveitamento.  

  

VI – DO RESULTADO:  

 O resultado da seleção será divulgado pelo DLE, mediante edital, de acordo com as seguintes 

datas:  

1. PROVA ESCRITA: 22 de julho de 2019 

2. PROVA DIDÁTICA: 25 de julho de 2019 

 

VII – DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO:  

 

O resultado final da seleção do(a) aluno(a) bolsista será divulgado no mural do Departamento 

de Letras Estrangeiras do Campus de Assú, bem como via site da UERN, no dia 26 de julho 

de 2019. 

  

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:     

A seleção a que se refere o presente Edital tem validade de dois semestres letivos, podendo 

ser prorrogada conforme decisão da Coordenação do NEDELE. É de total responsabilidade 

do(a) candidato(a) ter ciência do conteúdo deste Edital. Os casos omissos serão resolvidos 

pelo Departamento de Letras Estrangeiras – DLE. 

  

  

Assú – RN, 09 de julho de 2019. 

 

 

 

______________________________ 

Prof. Me. Leodécio Martins Varela 

Coordenador do Núcleo Extensionista do Departamento de Letras Estrangeiras 

NEDELE/DLE/CAWSL 

 

 


