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DO OBJETO DA SELEÇÃO

A Casa de Cultura Francesa, da Universidade Federal do Ceará, abre seleção para

preenchimento de vagas de monitorias remunerada e voluntária do Programa de Acolhimento e

Incentivo à Permanência(PAIP), referente ao ano de 2022.

DAS VAGAS

Casa de Cultura Francesa Vagas
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projeto

Coordenador do projeto Título do projeto Remuneradas Voluntárias

1
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francófonas
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DOS DOCUMENTOS, LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES

Para inscrever-se, o candidato deverá preencher o formulário no Google Forms (link:

https://forms.gle/QjxyNBcj3nv35TWb9) e anexar seu histórico escolar, retirado do SIGAA, no

período indicado no calendário disposto neste edital, até as 23h59 do último dia da inscrição.



Para participar do PAIP, o aluno deverá estar matriculado em no mínimo 12 (doze) horas de

componentes curriculares e ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o exercício da

monitoria.

DA SELEÇÃO

A seleção dos candidatos será feita por Comissão de Seleção aprovada pela coordenação da

Casa de Cultura Francesa, constituída por três professores. O processo de seleção consistirá de

duas etapas: 1) arguição/entrevista dos candidatos e 2) análise de seus históricos escolares. As

duas etapas terão caráter classificatório.

1ª FASE: ARGUIÇÃO/ ENTREVISTA DO CANDIDATO

A arguição dos candidatos será online, pela plataforma Google Meet, em horário previamente

agendado, com duração de até 15 (quinze) minutos.

A arguição será conduzida pela Comissão de Seleção.

A comissão será composta pela coordenação do projeto e dois professores da Casa de Cultura

Francesa.

O aluno será questionado sobre conhecimentos básicos da área da monitoria a que está se

candidatando, disponibilidade de tempo para dedicar-se à monitoria, interesse e perfil para

engajar-se no projeto da monitoria e nos demais projetos ligados à monitoria para a qual se

inscreveu.

2ª FASE: ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR

A comissão de seleção analisará o histórico escolar dos candidatos, levando em consideração as

notas das disciplinas de língua e literatura francesa.

DOS RESULTADOS

Será indicado para o preenchimento da vaga o candidato com a melhor média, que será a média

simples entre as notas das duas etapas da seleção.

No caso de algum candidato desistir de assumir a vaga, o candidato seguinte, melhor colocado e

aprovado na seleção, será chamado para ocupar a vaga do desistente.



CALENDÁRIO

INSCRIÇÕES 14 a 16 de março de 2022

DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 18 de março de 2022

ENTREVISTA 21 de março de 2022 (local, horário e
formato a ser definido pela comissão)

ANÁLISE DO HISTÓRICO 22 de março de 2022 (local, horário e
formato a ser definido pela comissão)

RESULTADO FINAL 23 de março de 2022 – site oficial da CCF

ASSINATURA PELOS SELECIONADOS
DOS TERMOS DE COMPROMISSO

25 de março de 2022

INÍCIO DAS ATIVIDADES PELOS BOLSISTAS A definir

DOS ASPECTOS GERAIS

Os casos omissos deste edital serão julgados pelas comissões de seleção constituídas pela

coordenação da Casa de Cultura Francesa.

Fortaleza, 03 de março de 2022.

Prof. Dr. Robson José Feitosa de Oliveira
Coordenador administrativo da Casa de Cultura Francesa


