EDITAL DE INSCRIÇÃO
Programa Bolsa Estágio - PBE

LETRAS LICENCIATURA: INGLÊS
Estão abertas as inscrições aos estudantes matriculados no curso de Letras: Língua Inglesa, interessados em
estagiar no Curso de Inglês para Bolsistas da PUC/SP – CIB, proposta elaborada pelo Setor de Atendimento
Comunitário da Pró-reitoria de Cultura e Relações Comunitárias (PAC/PROCRC), pela Coordenação de Estágio
do Curso de Inglês (Licenciatura) e Coletivo “Prouni-se”.
INSCRIÇÃO: Até 14 de julho de 2018.
Documentos exigidos: Currículo atualizado, Histórico de Notas (rendimento acadêmico) e carta de intenção.
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS - subsolo do prédio novo ou pelo site
http://oportunidades.pucsp.br/empregos/vaga/545462/Estagio-em-Letras--Lingua-Inglesa.html
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: ser estudante matriculado no curso de Letras: Língua Inglesa da PUC-SP; ter fluência
na Língua Inglesa: Oral e Escrita; ter disponibilidade de 20 horas semanais; ter experiência em elaboração de
metodologias de ensino, planejamento e regência de aulas para diferentes grupos de estudantes.

Atividades previstas:
 Participação em reuniões específicas para discussão da proposta do Curso de Inglês para Bolsistas; desenvolver
uma metodologia inovadora de ensino, que articule os conhecimentos adquiridos em sala de aula com a demanda
apresentada pelos alunos bolsistas que necessitam de uma proficiência na Língua Inglesa; preparar aulas e todo o
material a ser utilizado, sob a orientação das professoras supervisoras; reger aulas para diferentes grupos de
estudantes.

SELEÇÃO: Análise de currículo e, após primeira seleção, entrevista seguida de apresentação de didática de
ensino (aula).
ENTREVISTAS: em data e horário a serem informados pelo PAC/Coordenação de Estágio de Inglês.
No. de VAGAS: 01
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais com horários a definir.
REMUNERAÇÃO: R$585,00 acrescido de auxílio transporte.
Coordenação/Supervisão: Araci Queiroz e Mônica Nascimento (PAC/PROCRC) Maria Fachin Soares
(Coordenação Estágio Letras Licenciatura: Inglês) e Maximina Freire (Departamento de Inglês).
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