
 

 

 
                               MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Assessoria de Relações Internacionais - ARINTER 

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES 

27 3357-7500 

 

EDITAL ARINTER DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES) Nº 02,  DE 25 DE 

FEVEREIRO DE 2022 

 

 

1. DO OBJETIVO 

O presente Edital tem por objetivo selecionar até 06 (seis) docentes de Língua Inglesa do Ifes, 

tendo em vista o Edital CONIF/AI Nº 02, de 24 de janeiro de 2022. 

 

2. DA AÇÃO 

2.1 Este Edital ARINTER Ifes Nº 02, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, visa exclusivamente o 

atendimento ao Edital CONIF/AI Nº 02, de 24 DE JANEIRO DE 2022.  

O Edital CONIF/AI Nº 02, DE 24 DE JANEIRO DE 2022 tem o objetivo de selecionar docentes de 

inglês de instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede 

Federal) para participação em cursos de formação para a docência, ofertados pelo Escritório de 

Regional de Língua Inglesa (RELO Office) da Embaixada dos Estados Unidos da América, nos 

temas:  

a) presentation skills for academic purposes;  

b) reading for academic purposes; e  

c) writing for academic purposes. 

 

O Edital CONIF/AI Nº 02, d 24 DE JANEIRO DE 2022 pode ser consultado no link: 

https://portal.conif.org.br/images/pdf/2022/1_Janeiro/20220124_-_EDITAL_2_22_-_RELO_-

_DOCENTES.docx_3.pdf 

https://portal.conif.org.br/images/pdf/2022/1_Janeiro/20220124_-_EDITAL_2_22_-_RELO_-_DOCENTES.docx_3.pdf
https://portal.conif.org.br/images/pdf/2022/1_Janeiro/20220124_-_EDITAL_2_22_-_RELO_-_DOCENTES.docx_3.pdf


2.2 Os cursos fazem parte do rol de ações realizadas pelo Conif em parceria com a Embaixada 

dos Estados Unidos da América/RELO Office, não se tratando, portanto, de ação de treinamento 

regularmente instituído pelo Ifes. 

2.3 Os cursos serão ofertados gratuitamente e terão duração de 88 horas, sendo 32h de 

atividades síncronas (sessões via plataforma Zoom ou similar) e 56h de atividades assíncronas 

(plataforma Canvas). 

2.4 As atividades serão desenvolvidas entre 16 de maio de 2022 e 28 de setembro de 2022. 

2.5 Os docentes candidatos à vaga pretendida, devem entrar no link abaixo e preencher seus 

dados para a devida análise, pontuação e classificação pela ARINTER Ifes para posterior envio 

dos servidores selecionados ao CONIF. 

https://forms.gle/o3kCf7Zj5XE2jCkS9 

 

3. DAS VAGAS  

3.1 Conforme a chamada pública do Edital CONIF/AI Nº 02, de 24 de janeiro de 2022: 

3.2 Serão disponibilizadas 3 (três) vagas para o Ifes.  

3.3 Serão disponibilizadas até duas vagas por tema: 

a) presentation skills for academic purposes (até 2 vagas);  

b) reading for academic purposes (até 2 vagas); e  

c) writing for academic purposes (até 2 vagas). 

3.4 Serão submetidas até seis candidaturas, sendo 2 docentes para cada tema. 

3.5 Um mesmo docente não poderá ocupar vagas em dois ou mais temas diferentes. 

 

4. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO NESTE EDITAL  

4.1 São elegíveis ao presente Edital os docentes de língua inglesa (efetivos e substitutos)  do 

IFES. 

4.2 Para os docentes inscritos, são requisitos para participação neste Edital, mediante 

apresentação de declarações ou comprovantes pedidos abaixo (que devem ser inseridos no link 

informado no item 2.2. Todos os documentos devem ser inseridos no formato PDF: 

a. Comprovante de proficiência linguística com nível mínimo B2. Serão aceitos  autodeclaração  

(ANEXO I) de proficiência linguística ou certificados de Proficiência em Língua Inglesa emitidos 

por instituições reconhecidas, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para 

Línguas (CEFR, em inglês), ou equivalente. ITEM OBRIGATÓRIO 

b. PERSONAL STATEMENT falando sobre sua vivência acadêmica e profissional (ANEXO II), com 

no mínimo 500 palavras e no máximo 1500 palavras. ITEM OBRIGATÓRIO 

https://forms.gle/o3kCf7Zj5XE2jCkS9


c. Projeto institucional -Coordenação de projeto/programa institucional executado ou em 

execução(cadastrado no Ifes até dezembro de 2021) focado no desenvolvimento da  língua 

inglesa. Pode inserir até 3 projetos. ITEM OPCIONAL 

d. Projeto institucional – Colaboração em projeto/programa institucional executado ou em 

execução  (cadastrado no Ifes até dezembro de 2021) focado no desenvolvimento da língua 

inglesa. Pode inserir até 3 projetos. ITEM OPCIONAL 

4.3 Não estar afastado ou gozando qualquer tipo de licença durante a presente seleção e/ou 

durante a execução da formação.  

4.4 Ter disponibilidade para participar das aulas e atividades propostas no curso no ambiente 

virtual. 

4.5 Anuência da Chefia Imediata e do(a) Diretor(a) Geral do Campus (ANEXO III). 

4.6 Concordar com termo de consentimento, uso e cessão de informações e imagens Informado 

no link de inscrição no 2.1. 

 

5. DA INSCRIÇÃO  

5.1 A ARINTER analisará as inscrições EXCLUSIVAMENTE por meio do formulário eletrônico de 

inscrição devidamente preenchido, até 23h59, horário de Brasília (-3 GMT), do dia 20 de março 

de 2022, data limite para envio de inscrições, incluindo os documentos pedidos conforme o link:   

https://forms.gle/o3kCf7Zj5XE2jCkS9 

5.2. Qualquer documento enviado após a data e horário limite não será considerado nem 

incluído, mesmo que a inscrição tenha sido realizada dentro do prazo. 

6. DA PONTUAÇÃO 

6.1 A ARINTER analisará e classificará os docentes conforme a pontuação atingida nos 

documentos na tabela abaixo: 

Número 
documento 

DOCUMENTO VALOR ITEM 

1 Comprovante de proficiência 
com nível mínimo B2. A nível 
de comprovação, pode ser 
autodeclaração, resultado de 
teste de proficiência, de 
acordo com o Quadro Comum 
Europeu de Referência para 
Línguas (CEFR, em inglês), ou 
equivalente.  

20 pontos OBRIGATÓRIO 
A APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTO VÁLIDO - 20 
PONTOS 

2 PERSONAL STATEMENT 
falando sobre sua vivência 
profissional, com no mínimo 
500 palavras e no máximo 
1500 palavras.  

20 pontos OBRIGATÓRIO 
A APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTO VALIDO - 20 
PONTOS 

https://forms.gle/o3kCf7Zj5XE2jCkS9


3 Coordenação de 
projeto/programa 
institucional  IFES executado 
ou em execução, focado no 
desenvolvimento da língua 
inglesa (registrado até 
dezembro de 2022). Limite: 
03 projetos.  

15 pontos OPCIONAL 
15 pontos para cada projeto 
totalizando o máximo de 45 
pontos. Descrição na tabela 
abaixo, no 6.2 

4 Colaboração em 
projeto/programa 
institucional IFES executado 
ou em execução, focado no 
desenvolvimento da língua 
inglesa (registrado até 
dezembro de 2022). Limite: 
03 projetos.  

5 pontos OPCIONAL 
5 pontos para cada projeto 
totalizando o máximo de 15 
pontos. Descrição dos pontos 
avaliativos do projeto na 
tabela abaixo, no 6.2. 

 

6.2 A análise da pontuação dos projetos ocorrerá de acordo com as informações abaixo 

relacionadas: 

a. Coordenação de projeto/programa institucional IFES executado ou em execução, focado no 

desenvolvimento da língua inglesa (registrado até dezembro de 2022). Pode inserir até 3 

projetos. OPCIONAL -  15 pontos para cada projeto totalizando o máximo de 45 pontos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO POR PROJETO/PROGRAMA 

Contribuição social (o projeto atingiu ou atinge público externo) 4 

Contribuição com a pesquisa (o projeto contribuiu ou contribui com atividades de 

pesquisa interna e/ou externa) 

4 

Contribuição com o bIlinguismo (o projeto foi ou é suporte de ensino de outras 

disciplinas no campus) 

4 

Apoio ao estudante Ifes (o projeto ofertou ou oferta reforço para a disciplina língua 

inglesa no seu campus) 

3 

TOTAL 15 

b. Colaboração em projeto/programa institucional IFES executado ou em execução, focado no 

desenvolvimento da língua inglesa (registrado até dezembro de 2022). Pode inserir até 3 

projetos. OPCIONAL - 5 pontos para cada projeto totalizando o máximo de 15 pontos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO POR PROJETO/PROGRAMA 

Contribuição social (o projeto atingiu ou atinge público externo) 1 

Contribuição com a pesquisa (o projeto contribuiu ou contribui com atividades de 

pesquisa interna e/ou externa) 

1 

Contribuição com o bilinguismo (o projeto foi ou é suporte de ensino de outras 2 



disciplinas no campus) 

Apoio ao estudante Ifes (o projeto ofertou ou oferta reforço para a disciplina língua 

inglesa) 

1 

TOTAL 5 

 

 

7. DA SELEÇÃO/CLASSIFICAÇÃO 

7.1 A seleção será realizada em duas fases: análise documental e análise dos projetos  

7.2 A classificação será pela maior pontuação. 

7.3 O critério de desempate por tema, será pela maior idade. 

7.4 Em caso de desistência da vaga, a vaga será do próximo inscrito. 

7.5 A classificação será 1 vaga por tema: 

a) presentation skills for academic purposes (1 vaga);  

b) reading for academic purposes (1 vaga); e  

c) writing for academic purposes (1 vaga). 

 

8. DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATAS E PRAZOS 

Envio da documentação De 25/02/2022 a 20/03/2022 

Divulgação da lista de classificação de acordo com o tema 

escolhido 

De 28/03/2022 a 29/03/2022 

Prazo para interposição de recursos 48 horas após a divulgação da 

lista de homologação 

Divulgação do resultado final Até 31/03/2022 

ARINTER Ifes envia lista de classificados para o Conif 03/04/2022 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 À ARINTER reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas 

neste Edital.  

9.2 O inteiro teor e na concordância com seus termos e suas regras pela instituição e pelo(a) 

candidato(a).  

9.3 Este edital poderá ser suspenso ou interrompido a qualquer tempo, a exclusivo juízo das 

partes responsáveis, sem qualquer indenização aos participantes.  



9.4 A ARINTER não se responsabiliza por alterações no cronograma de execução do Edital 

CONIF/AI Nº 02, de 24 de janeiro de 2022 Edital CONIF/AI Nº 02, DE 24 DE JANEIRO DE 2022. 

9.5 Maiores informações pelo email: assessoria.internacional@ifes.edu.br 

 
 
 
 
        Verônica Rangel Barreto 

Assessoria de Relações Internacionais - Arinter Ifes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

mailto:assessoria.internacional@ifes.edu.br


  

AUTODECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA 

 EM LÍNGUA INGLESA NO NÍVEL B2 

  

  

Em atenção ao Edital ARINTER 02/2022, de 18 de fevereiro de 2022, eu, 

________________________________________________________, matrícula SIAPE nº 

__________________, declaro que atendo ao pré-requisito exigido de possuir domínio mínimo 

no idioma inglês, equivalente ao nível B2 Falante Independente, conforme discriminado abaixo: 

USUÁRIO INDEPENDENTE – B2: É capaz de compreender as ideias principais em textos 

complexos sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de 

especialidade. É capaz de comunicar com certo grau de espontaneidade com falantes nativos, 

sem que haja tensão de parte a parte. É capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado 

sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre um tema da 

atualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes de várias possibilidades. 

 

  

Por ser verdade, firmo o presente. 

  

Local: ___________________                                           

Data: ____/_____/__________ 

  

  

___________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

 

ANEXO II 



 

    PERSONAL STATEMENT 

INTRODUCTION 

-          Introduce yourself 

 -          Your interests 

 -          What drives you? Personal, academic, and professional experiences/challenges? A specific 

dream? 

 

ACADEMIC CAREER 

 -          Write about your academics during your undergraduate and/or your graduate program 

-          Your research experience 

-           Your academic goals and how this program will help you achieve them 

   

PROFESSIONAL CAREER  

-          The activities you have been engaged in and their impact in your area of interest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

TERMO DE ANUÊNCIA DA CHEFIA IMEDIATA 



Na condição de chefia imediata do servidor abaixo mencionado,  eu, 

_____________________________________________________________________________

_______, SIAPE _____________ ocupante do cargo de 

_______________________________________________ no setor 

__________________________________________________________________________ do 

Campus _____________________________________________________ do Ifes, declaro que o 

servidor 

_____________________________________________________________________________

_______, SIAPE _____________, está autorizado a participar do curso de formação para a 

docência, ofertados pelo Escritório de Regional de Língua Inglesa (RELO Office) da Embaixada 

dos Estados Unidos da América, não constando o mesmo  na carga horária semanal do servidor. 

___________________, ____ de ______________________ de _______ 

 (Local e data) 

__________________________________________________________ 

(Assinatura da chefia imediata) 

TERMO DE ANUÊNCIA DO(A) DIRETOR(A) GERAL 

Na condição de Diretor(a) Geral do servidor abaixo mencionado,  eu, 

_____________________________________________________________________________

_______, SIAPE _____________ ocupante do cargo de 

______________________________________________ do Campus 

_____________________________________________________ do Ifes, declaro que o servidor 

_____________________________________________________________________________

_______, SIAPE _____________, está autorizado a participar do curso de formação para a 

docência, ofertados pelo Escritório de Regional de Língua Inglesa (RELO Office) da Embaixada 

dos Estados Unidos da América, não constando o mesmo  na carga horária semanal do servidor. 

___________________, ____ de ______________________ de _______ 

            (Local e data) 

__________________________________________________________ 

(Assinatura da Direção Geral) 
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