Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais

EDITAL ARII 003/2016
PROGRAMA TOP ESPANHA SANTANDER UNIVERSIDADES 2016
- PROFESSOR Estão abertas as inscrições para seleção de 1 (um) docente da PUC-SP para o Programa TOP Espanha
Santander Universidades 2016, promovido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., conforme condições e
requisitos abaixo.
1. Objetivo
O Programa TOP Espanha Santander Universidades 2016 tem como objetivo propiciar a mobilidade
de brasileiros para participar de curso de língua e cultura espanhola na Universidad de Salamanca.
2. Duração do Programa
01 a 23/07/2016
3. Vagas
1 (uma)
4. IES de destino
Universidad de Salamanca (Espanha)
5. Benefícios
Passagens aéreas (São Paulo – Espanha – São Paulo), acomodação em residência universitária
com pensão completa, seguro viagem e curso de língua e cultura espanhola
6.
a.
b.
c.

Requisitos
Pertencer ao quadro efetivo de docentes da PUC-SP
Ser brasileiro nato ou naturalizado
Não estar envolvido na gestão, organização e desenvolvimento do Programa TOP Espanha ou ser
cônjuge ou parente até segundo grau de pessoas envolvidas no referido programa
d. Não ter sido contemplado com bolsas de mobilidade internacional concedidas pelo Banco
Santander
e. Preferencialmente, estar envolvido em cooperação acadêmica com IES da América Latina ou
Espanha
7. Documentos necessários para inscrição
a. Ficha de inscrição preenchida e assinada, com indicação do link para currículo Lattes e com uma
foto 3x4
b. Breve carta de motivação apresentando as razões de candidatura ao Programa TOP Espanha
Santander Universidades 2016 e indicando como esta experiência contribuirá para sua área de
atuação
c. Carta de apoio do Departamento ou da Direção de Faculdade
d. Cópia do RG

8. Critérios de seleção
A seleção dos candidatos levará em conta a análise dos documentos apresentados, do currículo Lattes
e a avaliação da contribuição da experiência para sua área de atuação. Dar-se-á preferência àqueles
que já estejam envolvidos em cooperação acadêmica com IES da América Latina ou Espanha. A
divulgação dos resultados será feita pela ARII.
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9. Calendário
ETAPA
Entrega de documentos à ARII (pessoalmente ou por e-mail –
vide item 10)

PERÍODO
Até 28/04/2016 (por e-mail)
ou
até 29/04/2016 (entrega física)

Divulgação da classificação

03/05/2016 (3ª feira)

Entrega do Termo de Adesão (com indicação de conta corrente
mantida junto ao Banco Santander) e de cópia do passaporte
(somente para o selecionado)

06/05/2016 (6ª feira), das 9h às 19h,
na ARII

10. Entrega dos documentos
Local: PUC-SP / Campus Perdizes
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais – ARII
Rua Monte Alegre, 984 - Sala P-67 (1º andar – Edifício Cardeal Mota)
Horário: das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira
ou por e-mail, observando as seguintes instruções:
- Envio até as 19h do dia 28/04/2016, para o endereço eletrônico dci-arii@pucsp.br, anexando um
único arquivo, formato .pdf, colorido, com os documentos na ordem indicada no item 7.
- Na linha de assunto da mensagem, indicar: “Inscrição TOP Espanha 2016/PROFESSOR – (nome
do candidato))”.
- A ARII verificará os documentos de cada candidato e, no dia útil posterior ao recebimento da
candidatura por e-mail, enviará resposta confirmando ou não a inscrição ao processo de seleção.
Apenas candidatos cujas documentações estiverem completas e preencherem os requisitos
elencados no item 6 participarão do processo de seleção.

11. Observações
a. O docente selecionado concorda que será responsável para que os dois alunos da PUC-SP
participantes do Programa TOP Espanha Santander Universidades 2016 realizem as atividades que
serão indicadas, bem como representará a PUC-SP no referido programa.
b. O selecionado cede ao Banco Santander (Brasil) S/A, no momento da assinatura do termo de
adesão, o direito de uso irrestrito de seu nome, imagem e som da voz, sem qualquer ônus para o
Santander, para utilização em mídia impressa, digital ou eletrônica.
c. O selecionado deverá possuir conta corrente ativa no Banco Santander. Será considerada conta
corrente ativa no Santander aquela em que o cliente realizou ou autorizou transações como saque,
depósito, pagamento de contas, TED nos últimos 89 (oitenta e nove) dias e/ou tenha investimentos
(poupança, CDB e Fundos de Investimentos) ou empréstimos (Crédito Pessoal/CDC) vinculados na
conta.
d. O selecionado deverá participar de todas as atividades acadêmicas e culturais do Programa.
e. O documento “Princípios Gerais do Programa TOP Espanha 2016” está disponível no Anexo I.
f.

O selecionado deverá estar ciente de que a passagem de ida e volta (São Paulo-Madri-São Paulo)
será adquirida pelo Banco Santander e não será possível realizar quaisquer alterações de voo (por
exemplo: data, trecho e/ou horário). O bolsista que não fizer uso do bilhete aéreo emitido pelo
Santander estará automaticamente desligado do Programa.

g. Eventuais situações não contempladas neste Edital serão decididas pela PUC-SP e pelo Banco
Santander (Brasil) S.A., no que couber a cada um.
São Paulo, 13 de abril de 2016
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FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO
PROGRAMA TOP ESPANHA SANTANDER UNIVERSIDADES 2016
EDITAL ARII 003/2016
Nome: ____________________________________________________________________
FOTO
3x4

Departamento: ________________________________________
Disciplinas/curso que leciona no 1º semestre/2016:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data de admissão na PUC-SP: ____/______/______
Link do currículo Lattes (atualizado): ____________________________________________
Endereço: _________________________________________________________________
CEP: ____________________

Cidade/Estado: _________________________________

Telefone: ( ___ ) _________________________

Celular: ( ___ ) _____________________

E-mail: ________________________________________
Data de nascimento: _____ /_____ /_____
RG: __________________________

CPF: _____________________________________

Número do passaporte: _______________________________
Possui conta ativa no Banco Santander? (
Já estudou espanhol? (
Nível de espanhol: (

) Não

) básico

) sim
(

(

(

Válido até: _____/_____/______

) não

) Sim. Duração: ___________________________

) intermediário

(

) avançado

Declaro que preencho os requisitos e estou de acordo com o Edital ARII 003/2016 –
Programa TOP Espanha Santander Universidades 2016.
São Paulo, ____ de abril de 2016

___________________________________________

(assinatura)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais
COMPROVANTE DO CANDIDATO

FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO PROGRAMA TOP ESPAÑHA 2016 - PROFESSOR
Nome: ___________________________________________________________________
Data: ____ / 04 /2016

Visto DCI-ARII: ________________________________

