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EDITAL N° 01/2021

ABERTURA DE VAGAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

A Presidenta da ABRALITEC - Associação Brasileira de Professores de Língua
Inglesa da Rede Federal de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico -, no uso
das atribuições que lhe confere o cargo, torna público o Edital N° 01/2021-
Abertura de vagas para prestadores de serviço voluntário.

Este edital visa recrutar voluntários (as) experientes na área de Educação para
atuarem como ministrantes ou componentes de mesa-redonda ao longo do
Curso de Ensino Híbrido e Ferramentas Educacionais para Professores
de Língua Inglesa (CEHFEPLI).

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A ABRALITEC considera o Serviço Voluntário uma atividade prática, não
remunerada, com objetivos cívicos, educacionais, científicos, culturais e
esportivos.

1.2. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

1.3. Denomina-se Prestador(a) de Serviço Voluntário (PSV) todo(a) sócio(a) ou
especialista externo à ABRALITEC que aderir ao serviço voluntário virtual.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições deverão ser realizadas através do formulário de inscrição.
Segue link para acesso: https://forms.gle/z2wdLMG6wru92Jiq9

2.2. Para a realização da inscrição no formulário o(a) candidato(a) deverá:

a) Preencher todos os dados solicitados;
b) Enviar uma cópia do currículo pessoal atualizado (pode ser currículo

Linkedin ou Currículo Lattes em formato PDF);
c) Enviar o plano de ação (Anexo I) preenchido com a proposta de como

pretende abordar e/ou ministrar determinada atividade;

2.3. O cronograma com datas para inscrição consta no item 8 deste Edital.

https://forms.gle/z2wdLMG6wru92Jiq9
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4. DA SELEÇÃO DO VOLUNTÁRIO

4.1. A seleção dos(as) candidatos(as) à Prestação de Serviço Voluntário será
realizada pela comissão organizadora do Curso de Ensino Híbrido e
Ferramentas Educacionais para Professores de Língua Inglesa.

4.2. Caso haja mais candidatos(as) que a atividade necessite, serão
priorizados aqueles(as) que enviaram primeiro o formulário de inscrição.
Os(As) demais serão colocados(as) como suplentes.

4.3 Requisitos:

a) Para professores(as) de língua inglesa da carreira EBTT, é preciso ser
sócio(a) da ABRALITEC e estar em dia com todas as anuidades, a
contar do ano em que se associou.

b) Para especialistas externos ou professores(as) de outras carreiras que
desejarem ministrar alguma das atividades (síncronas ou assíncronas),
é necessário somente preencher o formulário de inscrição do item 2
deste Edital.

5. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. A atuação como ministrante voluntário(a) terá duração de 2 meses (60
dias), começando a partir de 19/11/2021 até 09/01/2022 (1° período-51 dias) e
de 03/03/2022 a 11/03/2022 (2° período-9 dias).

Os(As) voluntários(as) ministrantes precisarão apresentar, junto ao plano de
ação, alguma plataforma, aplicativo ou site que se relacione ao tema abordado
e auxilie o público-alvo a expandir seus conhecimentos sobre as ferramentas
educacionais escolhidas.

Os temas das aulas estão no item 6 deste Edital. Já as responsabilidades do(a)
voluntário(a) estão na tabela abaixo de acordo com o período de atuação:

Responsabilidades

1° período 2° período

Planejar o roteiro da aula gravada Caso haja perguntas no formulário de
dúvidas, esclarecê-las aos
participantes através do fórum.Preparar material complementar,

caso deseje, para disponibilizar e/ou
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utilizar durante a gravação
(apresentação de PowerPoint,
documento do Word, planilha do
Excel…)

Gravar a aula de acordo com o plano
de ação enviado

Editar a gravação (caso necessário)

Enviar o vídeo para a equipe
organizadora do curso

Auxiliar na divulgação do curso para
sua rede de contatos

5.2. A atuação como participante voluntário(a) de mesa-redonda terá
duração de 1 semana (7 dias), do dia 31/01/2022 a 07/02/2022 e a transmissão
ao vivo será realizada dentro desse período (dia da semana e horário a
combinar, pois é um evento síncrono).

As responsabilidades do(a) voluntário(a) são:

● Preparar seu material e fala previamente;
● Caso haja material de apresentação ou complementar, enviar para a

organização previamente;
● Auxiliar na divulgação do curso para sua rede de contatos;
● Estar presente no dia da transmissão virtual e respeitar o limite de tempo

de sua apresentação.

5.3. A carga horária será de, no mínimo, 2 horas e, no máximo, de 10 horas
semanais.

5.4. As atividades do(a) voluntário(a) poderão ser realizadas de segunda a
sábado;

5.5. Os dias e horários de atuação serão definidos de acordo com a
disponibilidade dos(as) voluntários(as) junto com a comissão organizadora.

5.6. Caso ocorra desligamento do(a) PSV antes do prazo previsto, deverá ser
avisado à comissão organizadora, que irá repassar a atividade ao respectivo
suplente da vaga.



CNPJ: 33.576.189/0001-14
Sede: IFSul, Campus Sapucaia do Sul - Sala dos Núcleos

Av. Copacabana, 100. Piratini, Sapucaia do Sul-RS. CEP: 93216-120

6. DAS VAGAS

6.1. As vagas são distribuídas de acordo com a atividade que o(a) voluntário(a)
irá participar e/ou ministrar. É importante que o(a) voluntário(a) escolha prestar
um serviço que ele(a) domine ou tenha alguma experiência prévia.

6.2. Serão ofertadas vagas assim distribuídas:

Atividade Vagas
Mesa-redonda 1 (ao vivo): Ensino
Híbrido na Rede Estadual, Municipal
e Universitária

Máximo 3 participantes por
mesa-redonda

1° aula (gravada): Acessibilidade,
Educação Inclusiva e Ensino de LI

Máximo 2 ministrantes

2° aula (gravada): Educação Bilíngue
Híbrida no Brasil: perspectivas e
soluções para possíveis dificuldades

Máximo 2 ministrantes

3° aula (gravada): Ensino Híbrido na
EJA

Máximo 2 ministrantes

4° aula (gravada): Conexão com a
juventude: aulas criativas para o
ensino de LI

Máximo 2 ministrantes

5° aula (gravada): Ensino de Língua
Inglesa a partir de projetos (PBLL -
Project-Based Language Learning)

Máximo 2 ministrantes

6° aula (gravada): Conhecendo seus
alunos e entendendo suas demandas

Máximo 2 ministrantes

7° aula (gravada):  Professor
YouTuber?

Máximo 2 ministrantes

8° aula (gravada): Aplicativos que
podem ser usados em aula ou fora
dela para prática de língua inglesa

Máximo 2 ministrantes

7. COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES

7.1. A partir do encerramento da PSV e preenchimento da avaliação do curso
pela organização (ministrantes e componentes de mesas-redondas estão
inclusos), haverá emissão de ATESTADO com o computo das horas
integralizadas, assinado pela Presidenta da ABRALITEC.
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8. CRONOGRAMA

As fases e prazos deste edital ficam assim definidos:

Fases Prazos
Lançamento do Edital 14/09/2021

Período de inscrição 14/09/2021 a 12/11/2021

Retorno aos voluntários e voluntárias (aprovação ou
reprovação) 13/11/2021

Confirmação de participação pelo(a) voluntário(a)
via e-mail 13/11/2021 até 18/11/2021

Envio das instruções para filmagem das aulas 19/11/2021

Período de recebimento dos vídeos 19/12/2021 a 09/01/2022

Análise dos vídeos 10/01/2022 a 17/01/2022

Planejamento e realização da 1° mesa-redonda ao
vivo (previsão) Entre 31/01/2022 a

07/02/2022

Período de realização do curso (previsão) 01/02/2022 a 19/03/2022

Período para liberação do fórum com perguntas dos
participantes e respostas dos(as) ministrantes 03/03/2022 a 11/03/2022

Período para preenchimento da avaliação do
curso pela organização (necessário para o
recebimento de certificado) 20/03/2022 a 20/04/2022

Período de envio dos certificados 21/04/2022 a 21/05/2022
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Edital nº 01/2021

ANEXO I- PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO

ATIVIDADE

Tema (segundo o edital):
Título de fala sugerido:
(   ) Mesa-redonda
(   ) Aula gravada

NOME COMPLETO
DO(A)

VOLUNTÁRIO(A)

RESUMO DA
PROPOSTA

PALAVRAS-CHAVE
(máximo 5)

FERRAMENTA
EDUCACIONAL

(preencher somente para proposta de aula gravada)

Nome da ferramenta:
Tipo da ferramenta (aplicativo, site, plataforma, etc):
Link de Acesso:

REFERÊNCIAS
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Sapucaia do Sul (RS), 18 de outubro de 2021.

Profa. Ma. Juliana Paula Squinca
Presidenta da ABRALITEC (2021-2022)


