
          
 

EDITAL Nº 02/2019 - SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA APOIO A 
PARTICIPAÇÃO NO II SIABRALITEC 

 
O Presidente 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 os critérios para solicitação de diárias no âmbito do II 
Seminário Internacional da ABRALITEC - II SIABRALITEC - que ocorrerá de 28 a 30 de 
agosto do corrente ano, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Câmpus 
Sede em Recife-PE.  
 

1. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
1.1 O processo de seleção para concessão de diárias a associados da ABRALITEC para 
participação no II SIABRALITEC será regulamentado por este Edital.  
 
1.2 Este Edital é regido pelos critérios estabelecidos pela Diretoria da ABRALITEC.  
 
1.3 O processo de seleção regulamentado por este Edital será conduzido por uma comissão 
constituída por membros da Diretoria e do Conselho da ABRALITEC.   
 

2. DO OBJETIVO 
 
2.1 Fomentar a participação de associados da ABRALITEC no II SIABRALITEC pela oferta 
de diárias para os 3 (três) dias de evento. Com isso, pretende-se aumentar o número de 
sócios participantes do Seminário e fortalecer a visibilidade e disseminação da produção 
científica e tecnológica de professores de língua inglesa da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). 
 

3. DOS REQUISITOS 
 
3.1 Ser Sócio da ABRALITEC; 
 
I. Estar em dia com a ABRALITEC (anuidade, desde sua adesão à Associação, e taxas de 
participação e/ou apresentação de trabalhos no I SIABRALITEC - caso tenha participado 
da primeira edição do evento - e no II SIABRALITEC); 
 
II. Não ter recebido recursos (diárias, passagens, ajudas de custo ou equivalente) de 
nenhuma instituição a qual esteja ligado.  
 



3.2 Os benefícios são: valor correspondente à duração do evento (três diárias), conforme 
disposto no item 5.1, para participação como ouvinte e/ou apresentação de trabalhos no II 
SIABRALITEC. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 Para concorrer às diárias, os sócios devem enviar, do dia 25/07/2019 até às 23:59 do 
dia 11/08/2019 para o endereço eletrônico: editais.abralitec@gmail.com:  
 
 
I. Formulário disponível no Anexo I devidamente preenchido e assinado; 
 
II. Declaração de pagamento da taxa de participação no II SIABRALITEC; e 
 
III. Documento ou declaração que comprove que o(a) associado(a) está quite com todas as 
taxas da ABRALITEC desde o momento de sua adesão. 
 
4.2 A Comissão responsável pela seleção deste edital ficará responsável por receber as 
inscrições enviadas por todos os associados e analisar as inscrições. 
 
4.3 Não serão analisadas inscrições com documentação incompleta, de associados que 
não atenderem aos requisitos para participar deste edital, conforme disposto no item 3, e/ou 
que não cumprirem o procedimento de protocolo da inscrição definido no item 4.1. 
 
4.4 A responsabilidade pela veracidade das informações é do proponente, sendo passíveis 
de punição administrativa e/ou judiciária os casos de fraude ou tentativa de fraude. 
 
4.5 Não serão admitidas inscrições em desacordo com a forma descrita neste Edital. 
 
4.6 Caso a Comissão julgue necessário, poderá, a qualquer momento, solicitar os 
documentos originais citados no item 4.1. 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES  
 
5.1 Quanto aos valores, com base no Valor da Indenização de Diárias aos Servidores 
Públicos Federais no País para Cargos de Nível Superior, cada sócio(a) contemplado(a) 
receberá o equivalente a 3 (três) diárias de R$ 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta 
centavos), totalizando R$ 637,20 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos). 
 
5.2 Com relação à origem dos recursos, entre 8% e 12% de todos valores arrecadados com 
a Taxa de Participação do II SIABRALITEC até 18/08/2019 será revertido para o pagamento 
das diárias. A porcentagem utilizada será determinada pelo valor máximo de múltiplos de 
R$ 637,20 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos). 
 
5.3 Com base nos valores arrecadados até a data de publicação deste Edital, fica 
estabelecido que pelo menos 2 (dois/duas) sócios(as) serão contemplados com as diárias.  
 
5.4 Fica vedada a participação neste Edital a membros da Diretoria e do Conselho da 
ABRALITEC.  
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5.5 A entrega dos valores referentes às diárias aos associados se dará na Assembleia 
Ordinária da ABRALITEC a ser realizada durante o II SIABRALITEC.  
 

6. DA ANÁLISE E SELEÇÃO 
 
6.1 O processo de análise inicial das solicitações será conduzido pela Comissão de 
Avaliação de Concessão de Diárias composta por membros da Diretoria e do Conselho da 
ABRALITEC. 
 
6.2 Após a análise inicial, cada pedido de concessão de diárias receberá uma das seguintes 
classificações: DEFERIDO ou INDEFERIDO. 
 
6.3 Todas as solicitações deferidas participam do sorteio. Cada membro aparecerá em duas 
das três categorias citadas a seguir: 1- Sócios(as) com trabalho aprovado no II 
SIABRALITEC; 2- Sócios(as) inscritos apenas na categoria de ouvinte; e 3- Sócios(as) em 
geral, que reúne as categorias 1 e 2 descritas acima.  
 
6.4 A classificação será feita por sorteio a ser transmitido no dia 16/08/2019 a partir das 
15:30 - horário de Brasília - pela página oficial da ABRALITEC no Facebook. 
 

6.5 A classificação dos(as) sócios(as) seguirá estritamente a ordem determinada na Tabela 

abaixo:  
 
 

Ordem de classificação: Categoria: 

1º lugar Trabalho aprovado no II SIABRALITEC 

2º lugar Trabalho aprovado no II SIABRALITEC 

3º lugar Trabalho aprovado no II SIABRALITEC 

4º lugar Inscrito(a) apenas como ouvinte 

5º lugar Sócios(as) em geral 

6º lugar Trabalho aprovado no II SIABRALITEC 

7º lugar Trabalho aprovado no II SIABRALITEC 

8º lugar Trabalho aprovado no II SIABRALITEC 

9º lugar Inscrito(a) apenas como ouvinte 

10º lugar Sócios(as) em geral 

 
6.6 O fato de o nome do(a) associado(a) aparecer na lista de sorteados não garante o 
recebimento das diárias. O número de associados contemplados restringe-se aos valores 
determinados no item 5.2 da origem dos recursos. 



6.7 O número total de contemplados com diárias por este Edital só poderá ser previsto após 
o balanço de número de taxas pagas, que será disponibilizado aos sócios até o dia 
20/08/2019.  
 
6.8 Em caso de recebimento de recursos externos a este Edital a algum dos contemplados 
ou de desistência de participação no II SIABRALITEC, a concessão será direcionada ao 
próximo associado da lista, respeitando rigorosamente a ordem de classificação e as 
categorias especificadas na Tabela acima. 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES 
 
7.1 Os associados contemplados com concessão de diárias para participação no II 
SIABRALITEC ficam obrigados a:  
 
I. Participar efetivamente do evento de forma integral (para ouvintes e apresentadores de 
trabalhos);  

II. Apresentar o trabalho aprovado (para apresentadores de trabalhos); 

III. O não cumprimento dos itens anteriores, salvo exceções devidamente justificadas, 
acarretará a obrigatoriedade de devolver os recursos recebidos pelo(a) associado(a). 
 
 
8. DOS RESULTADOS 
 
8.1 O resultado parcial da análise inicial das solicitações será divulgado no dia 12/08/2019 
na página da ABRALITEC (https://abralitec.wixsite.com/abralitec) até às 18h.  
 
8.2 O resultado final da análise das solicitações será divulgado no dia 15/08/2019, na página 
da ABRALITEC (https://abralitec.wixsite.com/abralitec) até às 22h.  
 

9. DOS RECURSOS 
 
9.1 O associado que desejar interpor recurso contra o resultado parcial deverá fazê-lo de 
12/08/2019 até às 23:59 de 14/08/2019 por meio do formulário disponível no Anexo II. 
 
 
10. DO CALENDÁRIO DESTE EDITAL 
 

Publicação do Edital 25/07/2019 

Período de inscrição de 25/07/2019 até às 23:59 de 
11/08/2019 

Análise inicial das solicitações 12/08/2019  

Publicação das candidaturas deferidas  13/08/2019 
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Interposição de Recursos de 13/08/2019 até às 23:59 de 
14/08/2019 

Publicação das Candidaturas após o Recurso 15/08/2019 

Sorteio que estabelece a ordem de classificação 
dos(as) sócios(as)  

16/08/2019 

Entrega das diárias ao(s) associado(s) 30/08/2019 - durante o II SIABRALITEC 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
11.1 As inscrições dos candidatos implicam conhecimento tácito deste edital, não podendo 
os mesmos alegar desconhecimento.  
 
11.2 A ABRALITEC não se responsabiliza pela emissão de declarações que sejam 
solicitadas em período inferior a 5 (cinco) dias úteis, nem pela documentação que seja 
enviada para endereço errado ou por quaisquer problemas eletrônicos que ocasionem o 
não envio ou o envio para e-mail equivocado ou ainda fora do prazo.  
 
11.3 Todos os horários determinados neste Edital estão de acordo com o horário de 
Brasília.  
 
11.4 Os casos omissos serão avaliados pela Comissão. 
 
11.5 Esta regulamentação entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Sapucaia do Sul, 25 de julho de 2019. 
 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Gisvaldo Araújo Silva 
Presidente da ABRALITEC (2019-2020) 

Presidente da Comissão Organizadora e do Comitê Científico do II SIABRALITEC 
  



 
ANEXO I  

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

ASSOCIADO(A) 
Nome Completo:                                                                      

Data de Nascimento:   ____/____/____ 

Ano de adesão à ABRALITEC:                                                   

Código de sócio(a): 

E-mail:   

Instituição de origem:  

Cargo / Função: 

CPF:  

Telefone:                                                               
  

TIPO DE PARTICIPAÇÃO NO II SIABRALITEC: 
 

(   ) Apenas como ouvinte; 

(   ) Ouvinte e apresentação de comunicação oral; 

(   ) Ouvinte e composição de mesa-redonda; 

(   ) Ouvinte e apresentação de pôster. 

Confirmo que todas as informações acima são verdadeiras e que não fui contemplado(a) 
com quaisquer tipos de recursos financeiros para participar do II SIABRALITEC. Firmo o 
compromisso de comunicar à ABRALITEC, caso receba recursos externos a este Edital 
para tal fim. 

ASSINATURA DO ASSOCIADO(A) 
 

______________________________________ 

 

Associado(a) 

Data: ___/___/____ 

 

 

  



   

ANEXO II 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

ASSOCIADO(A) 
Nome Completo:  

Data de Nascimento:   ____/____/____ 

Ano de adesão à ABRALITEC:                                                   

Código de sócio(a): 

E-mail:  

Instituição de origem:  

Cargo / Função:                                                        
 

 

REDIJA SEU RECURSO 

  

 

 

    

 

 

ASSINATURA DO ASSOCIADO(A) 
 

______________________________________ 

 

Associado(a) 

 

Data: ___/___/____ 

 

                          
 


