Edital ARI Nº 004/2017

Edital de Processo de Seleção de Docente para bolsa de estudos para o
Programa Top Espanha Santander Universidades – Edição 2017

O Centro Paula Souza – CEETEPS, por meio de sua Assessoria de Relações
Internacionais (ARInter) - Gabinete da Superintendência - no uso de suas
atribuições, realiza este edital, direcionado aos docentes das Faculdades de
Tecnologia (Fatecs), que lecionam a disciplina Espanhol, para o Processo
Seletivo de concessão de 01 (uma) bolsa de intercâmbio a ser concedida pelo
Programa TOP ESPANHA – EDIÇÃO 2017, instituído pelo Santander
Universidades, do BANCO SANTANDER (Brasil) S/A.
As condições da seleção do docente para a participação nesse programa são
orientadas por este edital e demais critérios instituídos pela Assessoria Técnica
de Relações Internacionais (ARInter) do Gabinete da Superintendência.

1. O PROGRAMA

O Programa TOP Espanha Santander Universidades tem por escopo propiciar
aos estudantes e professores de Instituições de Ensino Superior conveniadas
ao Santander Universidades, oportunidade de acesso a culturas estrangeiras,
possibilitando a mobilidade internacional para a realização de um curso de 3
semanas em uma das instituições mais tradicionais da Europa - a Universidad
de Salamanca, na Espanha.

1.1. Objetivo
Este processo tem por objetivo selecionar um docente da Fatec para participar
em curso de língua e cultura espanhola, a ser promovido pela Universidad de

Salamanca – Cursos Internacionales, conforme orientações do Programa
realizado pelo SANTANDER.

1.2. Da Bolsa de Estudos
Curso de 03 semanas em julho/2017 onde o Santander Universidades se
responsabiliza por providenciar os voos de ida e volta GRU – MAD, MAD- GRU,
traslados até Salamanca, hospedagem, alimentação, custeio integral destas
despesas, bem como, do curso, material de apoio, certificado e alguns passeios
culturais que serão proporcionados ao grupo.
A data de embarque será definida pelo Santander Universidades.

2. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA

2.1. Poderão inscrever-se no Processo de Seleção para o Programa Top
Espanha edição 2017, docentes que lecionam a disciplina ESPANHOL,
nas Faculdades de Tecnologia (Fatecs), e que comprovem, através da
entrega de documentação no ato de sua inscrição, as seguintes
condições:
a) Ser professor do Centro Paula Souza com contrato indeterminado;
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, residente e domiciliado no país e
não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional
promovido

pelo

Centro

Paula

Souza

e/ou

pelo

Santander

Universidades;
c) Certificado de Proficiência em Língua espanhola internacional nível
mínino B2;

2.2. Fica expressamente impedida a participação no Programa Top
Espanha, além daqueles que não se enquadrem nos requisitos
estabelecidos pelo item 2.1 acima, todos os funcionários e estagiários
do Santander, bem como todas as pessoas envolvidas no presente
Programa, seus cônjuges e parentes até o segundo grau, sob pena de
desclassificação.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. Os candidatos interessados em participar desta seleção deverão enviar
impreterivelmente até ás 23h59 do dia 28 de abril de 2017, em arquivo
formato PDF, para o e-mail ari@cps.sp.gov.br

uma cópia dos

documentos abaixo:


Formulário (Anexo I), assinado pelo diretor de sua unidade sede
(anuência da direção), devidamente preenchido;





Cópia da Atribuição de aulas do 1º semestre de 2017;
Cópia do Certificado de Proficiência com nível exigido no item 2.1
Declaração da unidade, assinada pela diretora de serviços, com a data
de contratação por tempo indeterminado.

3.2. No assunto da mensagem/e-mail informar o nome do programa de
bolsas, para Docentes, e seu nome completo, como no exemplo:

PROGRAMA TOP ESPANHA - DOCENTE - José da Silva

Obs.: Não serão consideradas para o Processo de Seleção dos docentes das
Fatecs (Centro Paula Souza), as inscrições enviadas após essa data e horário.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. Para se candidatar às Bolsas Top Espanha 2017, o docente deve
cumprir o estabelecido no item 2.1 e 2.2;

4.2. Os docentes inscritos serão classificados de acordo com a pontuação

abaixo:

a) Carga horária de espanhol na Fatec no 1º semestre de 2017: 01 ponto
por hora/aula;
b) Tempo de Centro Paula Souza (contrato indeterminado): 01 ponto ano;

4.3. Para efeito de desempate no processo classificatório, em razão do
número de bolsas disponíveis, será utilizado, pela ordem, o seguinte critério:

a) Docente com maior idade.

4.4. A relação de classificação e do docente selecionado será divulgada
através de oficio da Assessoria de Relações Internacionais do Centro Paula
Souza, encaminhado por e-mail para as Fatecs para publicação na Unidade.
Os docentes classificados aguardarão em espera, por eventual desistência.

4.5. Dos resultados classificatórios publicados cabe recurso Assessoria de
Relações Internacionais (ARInter), no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados
a partir do dia subsequente ao de sua divulgação, observando o horário do
expediente administrativo, através do e-mail: ari@cps.sp.gov.br.

4.6. Expirado o prazo sem recurso, os resultados serão homologados e
informados via ofício e encaminhados por e-mail para as unidades (Fatecs)
para publicação na Unidade.

4.7. Serão automaticamente excluídos do processo de seleção os docentes
inscritos que não atenderem às exigências constantes neste Edital.

5. DO CRONOGRAMA*

Prazo final para recebimento dos documentos
de inscrição pela ARInter por meio de e-mail:
ari@cps.sp.gov.br

até ás 23h59 do dia 28 de abril de 2017.

Análise da documentação dos candidatos

Até o dia 10 de maio de 2017

Ofício com divulgação dos resultados

Dia 11 de maio de 2017

Prazo para Recurso

Até o dia 16 de maio de 2017

Divulgação da classificação final

Dia 19 de maio de 2017.

* Cronograma sujeito a alterações.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. A Assessoria Técnica do Gabinete da Superintendência ARInter
homologará os resultados classificatórios através de ofício encaminhado para
a direção/ secretaria acadêmica das Faculdades de Tecnologia (Fatecs), por
e-mail;

6.3. O Programa terá a duração de 3 (três) semanas, e os detalhes do que
contempla a bolsa encontra-se do documento intitulado “PRINCÍPIOS
GERAIS DO PROGRAMA TOP ESPANHA SANTANDER UNIVERSIDADES
– EDIÇÃO 2017” (Ver ANEXO II);

6.4. Os critérios

de seleção

respeitarão a discricionariedade da

administração pública;

6.5. A não entrega de toda a documentação solicitada ou descumprimento
de alguma fase eliminará o candidato do processo seletivo a que se refere
este edital;

7. CLÁUSULA DE RESERVA

A ARInter reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não
previstas no presente edital.

Anexo I

FICHA DE INSCRIÇÃO
Eu, professor(a)_____________________________________________________,
RG n. ___________________, CPF n. ____________________________, com sede
na Fatec ___________________________________, lecionando na disciplina de
Espanhol, e atendendo aos requisitos estipulados no edital ARI 004.1017, tenho
interesse em participar do Processo de Seleção de Docente para Bolsa de Estudo no
Programa Top Espanha Santander Universidades – Edição 2017
Para tanto, preencho os dados abaixo:

Dados Pessoais:
Endereço:
Telefone:
e-mail:
Dados profissionais:
Fatec:
Data da Contratação CEETEPS:
Quantidades de aulas atribuídas - Espanhol (1º sem 2017):

Está de acordo com a participação do (a) professor (a) a direção
_______________________________________________________
Assinatura da Direção da Fatec ____________________________
Carimbo da direção

Anexo II

