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CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2020/ARINTER/IFPE 

 
SELEÇÃO INTERNA DE SERVIDORES PARA CURSO DE ESCRITA ACADÊMICA E 

PUBLICAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA 

 
A ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE 

PERNAMBUCO (IFPE), no uso de suas atribuições legais, torna pública a presente chamada 

pública para a seleção interna de servidores para preenchimento de vagas em curso de 

Escrita Acadêmica e Publicação em Língua Inglesa. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Esta Chamada Pública rege aspectos gerais da realização de curso de Escrita 

Acadêmica e Publicação em Língua Inglesa. 

1.2 O curso será ofertado na modalidade a distância e não haverá realização de encontros 

presenciais. 

1.3 Para os efeitos desta Chamada Pública, não haverá cobrança de nenhuma taxa de 

inscrição, matrícula ou participação. O curso é totalmente gratuito. 

1.4 O curso tem como objetivo ampliar as oportunidades de publicação de artigos 

científicos em revistas internacionais indexadas e fomentar a escrita científica em língua 

inglesa da comunidade de pesquisadores do IFPE.  

1.5 Os candidatos devem possuir nível mínimo B1, ou intermediário, em Língua Inglesa, 

para estarem aptos a realizar o curso. 

1.6 O curso será ministrado inteiramente em Língua Inglesa. 

 

2 DA CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

2.1 O curso de Escrita Acadêmica e Publicação em Língua Inglesa visa ao estudo de 

técnicas de escrita acadêmica e preparação para edição, revisão e publicação de artigos 



científicos em língua inglesa. 

2.2 Trata-se de um curso oficial com 36 (trinta e seis) horas on-line – sendo 4 (quatro) 

horas de atividades assíncronas e 2 (duas) horas de atividades síncronas, realizado em 6 

(seis) semanas, promovido pelo IFPE e ofertado pelo Escritório de Ensino de Língua 

Inglesa, da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. 

 

3 DAS VAGAS 

3.1 Serão ofertadas 20 (vinte) vagas para servidores pesquisadores do IFPE.  

3.2 Para efeito desta chamada, são considerados servidores pesquisadores aqueles 

que possuam projeto de pesquisa cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Inovação (Propesq) e vigente, com plano(s) de atividades aprovado(s) para o período  

2020-2021 nos editais 01/2020 (Programa de Bolsas de Incentivo Acadêmico – BIA – 

2020.1) e/ou 02/2020 (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica), lançados pela 

Propesq.  

3.3 As vagas serão preenchidas através de processo seletivo cujas etapas consistem 

em inscrição, nivelamento de língua e nota final da proposta submetida aos editais 

supracitados.   

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições para o curso de Escrita Acadêmica e Publicação em Língua Inglesa 

serão exclusivamente on-line, através de formulário eletrônico. 

4.2 O curso se destina a servidores pesquisadores do IFPE com projeto de pesquisa 

vigente e plano(s) de atividades aprovados para o período 2020-2021, conforme os 

Editais nº 1/2020 e nº 2/2020, da PROPESQ. 

4.3 A inscrição é gratuita e será feita exclusivamente pela internet, por meio de 

formulário disponível em https://forms.gle/wkXhpHHW4qGBcfs9A do dia 03 de agosto 

de 2020 até as 23h59 do dia 06 de agosto de 2020, observado o horário oficial de 

Brasília/DF. 

4.4 A inscrição implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas nesta Chamada 

Pública, das quais não se poderá alegar desconhecimento. 

4.5 O IFPE não se responsabilizará por requerimentos de inscrição não recebidos por 

https://forms.gle/wkXhpHHW4qGBcfs9A


motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, congestionamento 

das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência dos dados. 

 

 

5 DO NIVELAMENTO DE LÍNGUA 

5.1 Os horários de entrevista de nivelamento de língua serão divulgados no dia 07 de 

agosto de 2020.  

5.2 Candidatos que não possuam plano de atividades vigente no período 2020-2021 

terão suas inscrições indeferidas.  

5.3 As entrevistas acontecerão através de chamada virtual na aplicação Meet do 

Google com duração de até 15 minutos entre os dias 10 e 11 de agosto de 2020.  

5.4 A entrevista tem caráter eliminatório, será conduzida em Língua Inglesa e visa a 

identificar o nível de proficiência do candidato para realização do curso, conferindo-lhe a 

rubrica apto/a ou inapto/a. 

 

6 DA NOTA DAS PROPOSTAS APROVADAS EM EDITAIS DA PROPESQ 

6.1 O registro da nota de aprovação da proposta aprovada em um dos editais da 

Propesq descritos no item 3.2 tem caráter classificatório.  

6.2 Os candidatos devem indicar, no formulário de inscrição, o título do plano de 

atividades e a nota final da proposta, conforme resultado dos Editais nº 01/2020 e nº 

02/2020 da Propesq, independente da modalidade de pesquisa.   

6.3 Em caso de o pesquisador possuir mais de uma proposta aprovada nos editais da 

Propesq, deverá ser considerada a que recebeu a maior nota. 

6.4 Em caso de empate, os candidatos serão classificados em ordem decrescente 

segundo suas idades. 

 

7 DA SELEÇÃO 

7.1 O/a candidato/a deverá comprovar o vínculo com o IFPE por meio do upload, no 

formulário de inscrição, de print, em PDF, da página dos dados pessoais ou da carteira 

funcional no Sigepe. 

7.2 Uma vez feito cadastro no formulário, o/a candidato/a receberá um e-mail 



contendo recibo de resposta, o que confirma a inscrição. 

7.3 As informações fornecidas no formulário de inscrição e o seu correto 

preenchimento são de responsabilidade do/a candidato/a, dispondo o IFPE do direito de 

excluir do processo de ingresso quem não preencher a solicitação de inscrição de forma 

completa e/ou correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

7.4 As etapas do processo seletivo desta chamada serão sempre divulgadas nos canais 

oficiais de comunicação do IFPE. 

 

8 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

8.1  O resultado preliminar dos candidatos aprovados para o curso de Escrita 

Acadêmica e Publicação em Língua Inglesa será divulgado no dia 12 de agosto na página 

da Arinter, no site do IFPE, disponível pelo link: https://portal.ifpe.edu.br/ 

8.2 Qualquer recurso referente ao resultado preliminar deverá ser interposto por meio 

de formulário disponível em: https://forms.gle/o2W27rjfhUcSTbrs6, entre a 0h e 23h59 do 

dia 13 de agosto de 2020. 

8.3 O resultado final será divulgado na mesma página destacada no item 8.1, no dia 14 

de agosto de 2020.  

 

9.       DO CURSO 

9.1 O curso será feito a distância, de forma on-line, tendo início no dia 17 de agosto 

com atividades assíncronas semanais que exigem 4 (quatro) horas de dedicação e aulas 

síncronas de 2 (duas) horas, todas as sextas-feiras, das 10h ao meio-dia, durante as 6 

(seis) semanas de sua realização, totalizando uma carga horária total de 36 (doze) horas. 

9.2 O IFPE não se responsabiliza pelos equipamentos eletrônicos necessários para o 

desenvolvimento do curso, devendo o próprio servidor garantir o acesso com recursos 

próprios. 

9.3 Após a conclusão do curso, o IFPE fornecerá um certificado eletrônico àqueles que 

concluírem com êxito. 

 

10 DOS CASOS OMISSOS E DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

10.1 A Arinter poderá, em função de aspectos formais e a seu único e exclusivo critério, 

alterar a presente Chamada Pública independentemente do calendário estabelecido. 

https://portal.ifpe.edu.br/


10.2 Em caso de desistência, o/a participante deverá comunicar à Arinter com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para o início do 

curso, apresentando justificativa. 

10.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Arinter. 

10.4 O atendimento para esclarecimento de dúvidas ou dificuldades no preenchimento 

dos formulários será feito através dos e-mails arinter@reitoria.ifpe.edu.br e 

celle@reitoria.ifpe.edu.br. 

 

 

11 CRONOGRAMA 

 

Etapas Prazos 

Inscrições De 03/08/2020 a 06/08/2020 

Divulgação das inscrições deferidas e agendamento de 
entrevistas de nivelamento 

07/08/2020 

Entrevistas de nivelamento de língua De 10/08/2020 a 11/08/2020 

Divulgação do resultado preliminar 12/08/2020 

Interposição de recursos 13/08/2020 

Divulgação do Resultado Final 14/08/2020 

Início de acesso ao curso 17/08/2020 

 Finalização do curso 25/09/2020 
 

 

Recife , 17 de julho de 2020. 
 
 

 

JUSSARA DE FREITAS MAGALHÃES PIMENTEL 
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