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Administração Central 

Assessoria de Relações Internacionais 

 

EDITAL ARI nº 016.2021  

  

São Paulo, 04 de maio de 2021   

  

Edital de Abertura de Inscrições para o curso virtual de atualização para professores de 

espanhol Cine y expresión escrita, oferecido pela Consejería de Educación de la Embajada 

de España en Brasil.   

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), por meio de sua Assessoria 

de Relações Internacionais (ARInter) – Assessoria Técnica da Superintendência – no uso de suas 

atribuições, torna público aos interessados que estão abertas as inscrições para o curso virtual de 

atualização para professores de espanhol Cine y expresión escrita, em conformidade com os 

dispositivos do presente Edital.   

As condições de participação neste concurso são orientadas por este Edital e demais critérios 

instituídos pela Assessoria de Relações Internacionais (ARInter).  

 

1. OBJETIVO   

 Selecionar 15 (quinze) professores de espanhol de FATEC para participar do curso virtual de 

atualização para professores de espanhol Cine y expresión escrita. 

2. DO CURSO   

Curso virtual com tutoria para professores de espanhol que atuam no ensino superior tecnológico e 

que desejam aprofundar na prática da expressão escrita (nível B2 do QCER) por meio de curtas-

metragens recentes do cinema espanhol. Partindo de cinco curtas, serão abordados os gêneros 

textuais mais frequentes do nível B2 em espanhol. Durante o curso, prevê-se trabalhar tanto a 

compreensão audiovisual quanto a expressão escrita. 



O curso virtual de atualização para professores de espanhol Cine y expresión escrita é oferecido 

pela Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil e será realizado na plataforma 

Aula Virtual del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

2.1 - O curso será realizado no período de 17/05 a 14/06/2021 e terá a carga horária total de 40 

(quarenta) horas.  

2.2 - A participação e aprovação nesta atividade é condição imprescindível para obter o certificado 

de conclusão do curso. Para fins avaliativos, será levado em consideração o trabalho realizado 

pelos participantes durante o curso. A nota final será o resultado da avaliação tanto na participação 

no fórum de discussão e nas atividades propostas pelos professores quanto na realização das 

atividades individuais. 

2.3 - O certificado de conclusão do curso será disponibilizado no formato de certificação eletrônica 

na plataforma da Consejería de Educación de la Embajada de España. 

 

3.  DOS REQUISITOS 

Ser professor de espanhol em unidade FATEC é condição para a inscrição e participação curso 

virtual de atualização para professores de espanhol Cine y expresión escrita. 

IMPORTANTE: É necessário nível linguístico em espanhol equivalente ao B2 do QECR para 
acompanhar os conteúdos e realizar as atividades do curso.  

 

4.  DAS INSCRIÇÕES   

4.1 - As inscrições estarão abertas no período de 05 a 11 de maio de 2021.  

4.2 - Procedimento: 
a. Acessar o site https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos/ ;  
b. Preencher e enviar a inscrição do referido Edital;  
c. Esperar o recebimento do e-mail de confirmação da inscrição; 
d. Confirmar a participação no programa. 
 
4.3 - As informações prestadas no momento da inscrição devem ser verdadeiras e são de 

responsabilidade exclusiva do inscrito, que é consciente de que qualquer informação falsa, omissão 

ou erro acarretará a sua exclusão do processo de seleção em qualquer momento. 

4.4 - Inscrições incompletas ou com erros, depois da data limite, ou não enviadas, serão invalidadas. 

4.5 - O CEETEPS não se responsabiliza por problemas de conexão e/ou comunicação através da 

Internet. 

4.6 - Não serão consideradas para o Processo de Seleção as inscrições enviadas após a data 

estabelecida neste Edital.  

 

 



5.  DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1 - O critério de seleção para formação da turma será a ordem de recebimento das inscrições no 

curso e o atendimento ao disposto no item 3 deste edital. 

5.2 - A classificação (eliminatória) consistirá no deferimento ou indeferimento das inscrições no 

sistema de inscrições ARInter-CPS, de acordo com os critérios estabelecidos nos itens 3 e 4 deste 

Edital; 

5.3 - O não cumprimento de todos os requisitos deste Edital resultará na desclassificação do 

candidato. 

 

6. DO CRONOGRAMA 

 

etapa 

 

período 

 

atividade 

 

local 

 

1 

de 05 a 

11/05/2021 

 

Inscrições e seleção dos participantes 

 

https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos/ 

 

2 

 

17/05/2021 

Envio de login e senha para acessar 

a plataforma Aula Virtual 

 

e-mail cadastrado no sistema de inscrição 

 

3 

de 17/05 a 

14/06/2021 

 

Período do curso 

 

Plataforma Aula Virtual 

*Sujeito a alterações   

 

7. CLÁUSULA DE RESERVA  

A ARInter reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no 

presente Edital.  

  

8. OUTRAS INFORMAÇÕES  

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital podem ser obtidos pelo e-

mail: informacao.arinter@cps.sp.gov.br  

  

  

 

Marta Iglesis  

Assessora de Relações Internacionais  

Assessoria de Relações Internacionais – ARInter  

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza  
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