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FOCOELE

Projeto de Formação Continuada de Professores de Espanhol como Língua Estrangeira

PROCESSO SELETIVO 2012

Objetivo do projeto: oferecer aos professores de espanhol do ensino básico a oportunidade de dar
continuidade a sua formação, visando ao aperfeiçoamento metodológico e linguístico e à reflexão
sobre o papel educativo do ensino de língua espanhola na escola regular.
Público-alvo: professores de espanhol do ensino básico
Modalidade: semi-presencial (através do ambiente virtual de aprendizagem Teleduc)
Carga horária: 120h (30h presenciais e 90h a distância)
Período: março a novembro de 2012
Pré-requisitos: domínio de informática e internet; disponibilidade mínima de 4h semanais para a
realização das atividades; acesso à internet; disponibilidade para participar dos encontros
presenciais (4 sextas-feiras durante o ano, de 9h às 18h; as datas serão divulgadas posteriormente)
O curso é gratuito
Contato: focoele@gmail.com
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

O Projeto em 2012 oferecerá 25 vagas, que serão preenchidas segundo os critérios abaixo:

1 - ser licenciado em Letras, com habilitação em espanhol ou português/espanhol e estar lecionando
espanhol na Escola Pública de Ensino Regular.
Documentos comprobatórios: diploma ou declaração de licenciatura em espanhol ou
português/espanhol; declaração de exercício em Escola Pública como professor de espanhol.

2- estar cursando a Licenciatura em espanhol ou português/espanhol e estar lecionando espanhol na
Escola Pública de Ensino Regular.
Documentos comprobatórios: comprovante de matrícula em Curso de Letras, habilitação em
espanhol ou português/espanhol; declaração de exercício em Escola Pública como professor de
espanhol.

3- ser licenciado em Letras, com habilitação em espanhol ou português/espanhol e estar lecionando
espanhol na Rede Privada de Ensino Regular.

Documentos comprobatórios: diploma ou declaração de licenciatura em espanhol ou
português/espanhol; declaração de exercício em Escola Privada de Ensino Regular como professor
de espanhol.

4- ser licenciado em Letras, com habilitação em espanhol ou português/espanhol e não estar
lecionando espanhol no Ensino Regular.
Documentos comprobatórios: diploma ou declaração de licenciatura em espanhol ou
português/espanhol.

COMO SE INSCREVER

- Preencher e assinar a ficha de inscrição e enviá-la por correio juntamente com a fotocópia dos
documentos comprobatórios, até o dia 5/03/2012, para o seguinte endereço:
Aos cuidados de: Cristiano Silva de Barros
Faculdade de Letras (FALE)
Av. Antônio Carlos, 6627
Campus Pampulha - CEP: 31.270-901
Belo Horizonte - MG – Brasil
- Mandar um e-mail a focoele@gmail.com comunicando que os documentos foram envidados por
correio. O candidato deve aguardar a confirmação de recebimento dos documentos.
- Divulgação do resultado por e-mail a partir do dia 15/03/2012.
- Início do curso: 26 de MARÇO de 2012 (on line).
Observação: inscrições com documentação incompleta NÃO serão analisadas.

