O PARANÁ FALA INGLÊS
EDITAL No. 005/2017
CONVOCAÇÃO E FORMATO PARA PROVA ESCRITA
A Coordenadora Institucional do Programa “O Paraná Fala Inglês”, da Universidade Estadual de
Maringá – UEM, em conjunto com o Escritório de Relações Internacionais e no uso de suas
atribuições e prerrogativas legais, torna pública a convocação e formato para a prova escrita para o
processo de seleção de bolsistas para atuação por tempo determinado no Programa “O Paraná Fala
Inglês”, enquadrado na Área Prioritária: Melhoria do Ensino Superior, definida pelo Conselho
Paranaense de Ciência e Tecnologia – CCT PARANÁ, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Estado do Paraná – SETI/UGF, com apoio do Fundo Paraná.

1. DA PROVA ESCRITA
1.1 Os(as) candidatos(as) cujas inscrições foram homologadas no edital 004/2017 estão convocados
(as) para a PROVA ESCRITA a ser realizada no dia 14/06/2017, das 14:00 às 17h, na Sala 02
(Anfiteatro do DLM), Bloco H-35, UEM – Maringá – PR;
1.2 O não comparecimento nos horários e datas previstos neste edital implica na desclassificação do
candidato.

2. DO FORMATO DA PROVA ESCRITA
2.1 Os(as) candidatos(as) serão avaliados(as) através de uma prova escrita, pelas competências
linguísticas, compreendendo reading, listening, use of English e writing.
2.2 A prova escrita tem valor de 30 (trinta) pontos, a prova didática 50 (cinquenta) pontos e a prova de
títulos 20 (vinte) pontos, compondo assim o total de 100 (cem) pontos.
2.3 A prova de writing deverá ser redigida em língua inglesa. O candidato deverá escrever de 25 a 30
linhas sobre UM dos temas abaixo, que será sorteado no momento da prova. Os temas englobam
questões teórico-metodológicas, sendo:
a) Recent developments in the use of technological resources in EFL education;
b) New trends in ESP research and practice: key issues in teaching English for academic purposes.

PUBLIQUE-SE.
Maringá, 09 de junho de 2017.

Profa. Dra. Érica Fernandes Alves
Coordenadora Institucional do Programa “Paraná Fala Inglês” - UEM

