
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS 
 

SELEÇÃO DE MONITORIA PREX-CH-BENFICA 
 

 
DO OBJETO DA SELEÇÃO 

 
A professora Kátia Cilene David da Silva, do Departamento de Letras Estrangeiras, da Universidade Federal do Ceará, 
abre seleção para preenchimento de vagas de monitorias remuneradas para seleção de bolsas de extensão PREX 
referente ao ano de 2023. 
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Objetivo do projeto: ESPANHOL PARA A TERCEIRA IDADE (MÓDULO I) 
O curso tem como principal objetivo desenvolver aspectos linguísticos e culturais da língua espanhola de 
forma lúdica, baseada em um enfoque comunicativo e significativo desde o ponto de vista do uso das 
línguas com mostras autênticas adaptadas ao nível e idade do adulto da terceira idade. Sendo assim, o 
objetivo é que o público-alvo seja capaz de se comunicar nas habilidades linguísticas básicas através de uma 
metodologia sem cobranças e em ritmo desacelerado, levando em consideração os problemas físicos 
relacionados com o envelhecimento, como problemas de visão e audição, pronúncia e ritmo da aula. 
 
Objetivo do projeto: ESPANHOL PARA CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Introduzir aspectos linguísticos e culturais da língua espanhola de forma lúdica e baseada em um enfoque 
comunicativo preferentemente oral para alunos do ensino fundamental I. 

 
 
DOS DOCUMENTOS, LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES 



 
Para inscrever-se, o candidato deverá preencher e assinar a ficha de inscrição (ANEXO I) e anexar a ela seu histórico escolar e 
carta de interesse, retirado do SIGAA. Para participar da bolsa PREX, o aluno deverá ser aluno do curso Letras Espanhol Diurno 
ou Noturno, estar matriculado em no mínimo 12 (doze) horas de componentes curriculares e ter disponibilidade de 12 (doze) 
horas semanais para o exercício da monitoria. As inscrições dos candidatos serão recebidas através do e-mail 
katiacilenedavid@ufc.br, no período indicado no calendário disposto neste documento, até as 23h59 do último dia da 
inscrição. 
 
É possível termos vagas não remuneradas e quem tiver interesse em participar dos projetos poderá aproveitar horas de 
extensão e horas complementares. 

 
DA SELEÇÃO 

 
A seleção dos candidatos será feita por Comissões de Seleção aprovadas pela chefia do departamento, constituídas, cada 
uma, por dois professores. O processo de seleção consistirá de três etapas: 1) carta de interesse com breve histórico de 
sua trajetória acadêmica e exposição de motivos a respeito de sua participação no Projeto de seu interesse, 2) entrevista, 
3) análise de seus históricos escolares (em caso de empate). Das etapas, apenas a 1ª e 2ª terão caráter eliminatório. 
 
1ª FASE: CARTA DE INTERESSE 

 

A carta de interesse deverá conter um breve histórico de sua trajetória acadêmica e exposição de motivos a respeito de sua 
participação no Projeto Espanhol para a Terceira Idade (módulo I) e ou Projeto Espanhol para crianças do ensino 
fundamental I. O candidato deverá obter nota mínima de 7,0 (sete), no intervalo de 0 (zero) a 10,0 (dez). Não obtendo 
nota mínima exigida, o candidato não continuará no processo seletivo. A produção de texto será em língua estrangeira 
(espanhol). 

 
2ª FASE: ARGUIÇÃO/ ENTREVISTA DO CANDIDATO 

 

A arguição dos candidatos terá a duração de até 15 (quinze) minutos e será feita na língua espanhola correspondente ao 
projeto. A arguição será conduzida pela Comissão de Seleção. O candidato deverá obter nota mínima de 7,0 (sete), no 
intervalo de 0 (zero) a 10,0 (dez). Não obtendo a nota mínima exigida, o candidato não continuará no processo seletivo. 
O aluno será questionado sobre conhecimentos básicos da área da monitoria a que está se candidatando, 
disponibilidade de tempo para dedicar-se à monitoria, interesse e perfil para engajar-se no projeto da monitoria e nos 
demais projetos ligados à monitoria para a qual se inscreveu, bem como sobre sua desenvoltura ao comunicar-se e 
sobre seu nível na língua da seleção (vocabulário, fluidez, gramática, pronúncia e adequação da linguagem). A 
entrevista poderá ser presencial ou virtual a depender da comissão. Os candidatos serão avisados por e-mail.  

 
3ª FASE: ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR 

 

A comissão de seleção analisará o histórico escolar dos candidatos para possíveis desempates. 

 
DOS RESULTADOS 

 
Será indicado para o preenchimento da vaga o candidato com a melhor média, que será a média simples entre as notas 
das três etapas da seleção. No caso de algum candidato desistir de assumir a vaga, o candidato seguinte, melhor colocado 
e aprovado na seleção, será chamado para ocupar a vaga do desistente. 



CALENDÁRIO GERAL 
 

INSCRIÇÕES 16 a 22 de março de 2023 

 

DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 23 de março de 2023 

CARTA DE INTERESSE, HISTÓRICO Enviar junto com a ficha de inscrição. 

ENTREVISTA 24 de março de 2023 

RESULTADO FINAL 27 de março de 2022 – site oficial da Coordenação 
do Curso Letras Espanhol Noturno 
(www.letrasespanholnoturno.ufc.br) 

 

ASSINATURA PELOS SELECIONADOS 
DOS TERMOS DE COMPROMISSO 

27 de março de 2023 

INÍCIO DAS ATIVIDADES PELOS BOLSISTAS 01 de abril de 2023 

 
 

DOS ASPECTOS GERAIS 
 

Os casos omissos deste edital serão julgados pelas comissões de seleção constituídas pela comissão de seleção. 

 
Fortaleza, 16 de março de 2023. 

 
Profa. Dra. Kátia Cilene David da Silva  

Coordenadora dos projetos PREX 
Profa. Doutora Maria Valdênia Falcão 

Professoras Departamento de Letras Estrangeiras 



ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome do candidato: 

Curso: Nº de matrícula: 

CPF: RG: 

Telefones: 

E-mail: 

Monitoria de interesse: 
 

Declaração: Eu   
        , aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso , 
declaro estar ciente e de acordo com todas as condições impostas pelo edital de 
seleção de Monitorias PREX sob responsabilidade da coordenadora dos 
projetos. Declaro, ainda, dispor das 12 horas semanais, presenciais, a fim de 
realizar atividades ligadas à monitoria para a qual estou me inscrevendo, sob 
pena de inelegibilidade no referido processo de seleção. 

Local e Data: Fortaleza, de de 2023 

Assinatura:  

 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 


