
Administração Central 
Assessoria de Relações Internacionais 

1 

 

 

 

EDITAL ARI nº 072/2022 

 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A FORMAÇÃO  

PROPELL WORKSHOP FOR TEACHERS – ETS 

 

O Centro 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 do processo seletivo para 30 

(trinta) vagas destinadas aos professores de língua inglesa das Fatecs credenciadas 

como centros aplicadores do exame TOEIC® interessados na realização da formação on-

line “Propell Workshop for Teachers”, que tem como objetivo capacitar docentes e torná-

los aptos a preparar os alunos para as aplicações TOEIC® e TOEIC Bridge®. A formação será 

oferecida pela Educational Testing Service (ETS). 

 

Desenvolvido pela ETS em 1979, o TOEIC® é o teste mais reconhecido do mundo para 

avaliação de proficiência em inglês em vários cenários, desde o ambiente corporativo a 

programas de desenvolvimento linguístico de escolas, universidades, cursos técnicos e 

governo. Com cerca de 8 milhões de testes aplicados todos os anos em mais de 14.000 

organizações de 160 países, o TOEIC® é a ferramenta que auxilia na tomada de decisões, 

fornecendo resultados justos, precisos e confiáveis. 

 

As condições de participação neste programa são orientadas por este edital e demais critérios 

instituídos pela Assessoria de Relações Internacionais (ARInter). 

 

1. DA FORMAÇÃO 
 

1.1 A formação “Propell Workshop for Teachers” oferecerá 30 (trinta) vagas para 

realização de formação no formato on-line, destinadas a professores de Fatecs que 

estiverem devidamente credenciadas como centro aplicador de TOEIC®, pela Mastertest. 
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1.2 A formação acontecerá dia 19/10/2022, das 13:00 às 17:00. 

 

1.3 O workshop segue o modelo “train the trainer”, ou seja, é focado em oferecer 

estratégias pedagógicas para aprimorar o potencial dos alunos que participarão das 

aplicações. O professor terá uma visão abrangente das estruturas dos testes, de modo 

dinâmico e integrativo.  

 
1.4 Será ministrado totalmente em inglês pelos especialistas em assessment da ETS. Para 

participar do programa, o professor deverá, preferencialmente, comprovar nível de 

fluência em inglês mínimo B2, conforme o CEFR. 

 

1.5 Os selecionados para o referido programa terão acesso a uma formação dividida em 6 

sessões, segundo a programação: Introductions and Workshop Overview - Homework 

Review* (TOEIC® Listening and Reading test content); Score Descriptors & Learning 

Objectives; Lesson Planning & Teaching and Learning Strategies; Classroom Activities; 

Conclusion.  

 

 

1.6 Material do workshop fornecido pela ETS: 

 
• Workshop Manual: este guia abrangente inclui uma descrição do teste, objetivos e 

estratégias de aprendizagem e uma explicação dos descritores de pontuação de Listening e 

Reading.  

• Activity Booklet: este material fornece exemplos de como estruturar aulas e inclui um 

apostila com amostras de questões que podem ser usadas em sua sala de aula.  

• Practice Test Booklet: este material apresenta questões do teste TOEIC® Listening and 

Reading autênticos, incluindo uma transcrição do áudio com as respostas corretas indicadas.  

• Audio Material: o material de áudio contém as vozes originais do teste TOEIC® no teste 

prático, bem como para as atividades em sala de aula.  

• Certificate of Workshop Completion: emissão de um certificado após a conclusão do 

workshop. 
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2. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 
 

 

2.1. Poderão se inscrever professores de Fatecs devidamente credenciadas pela 

Mastertest Global por meio dos Editais ARI 068 e 071/2022, que cumpram com 

os seguintes requisitos: 

 

2.1.1. Ser professor(a) por tempo indeterminado. 
 

2.1.2. Não estar em situação "LICENÇA" ou  "AFASTAMENTO". 

 

2.1.3 Ter nível avançado de língua inglesa, mínimo B2: 

 

- apresentar comprovação de proficiência em língua inglesa, mínimo B2 

- caso não tenha comprovante do nível linguístico exigido, o(a) candidato(a) poderá se 

inscrever neste edital após realizar e anexar o resultado (print da tela com o nome do 

candidato(a) e pontuação final) do teste em língua inglesa disponível em: English Placement 

Test. 

 

2.1.4. Comprometer-se com a realização das atividades do curso. 
 

2.1.5. Conhecer e estar totalmente de acordo com o conteúdo deste Edital. 
 
 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

Os candidatos interessados em participar deverão, até 11/10/2022 às 23h59, cumprir os 

seguintes passos: 

 

3.2 Preencher integralmente o formulário (https://forms.gle/qPxAx1gFDUiHTfCw5), 

onde deve ser feito o upload dos documentos a seguir:  

a) Cópia simples da atribuição de aula vigente (versão SIG URH) para comprovação 

do item 2.1.1 deste edital;  

b) Comprovante de nível B2 (mínimo), conforme disposto no edital (item 2.1.3). 

 

Importante: As inscrições serão feitas exclusivamente pelo link informado no item 3.1 deste 

edital, dentro do prazo.  

http://138.197.157.148/esl/
http://138.197.157.148/esl/
https://forms.gle/qPxAx1gFDUiHTfCw5
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3.3 As inscrições incompletas, realizadas após o prazo e/ou efetuadas 

erroneamente serão invalidadas. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
4.1 A classificação terá etapa única:  

 
Eliminatória: preencher o formulário da ARInter, anexar o(s) documento(s) exigido(s), 

enviar (ao final do preenchimento). O preenchimento das 30 vagas será por ordem de 

inscrição. Havendo mais de 30 inscritos, será criada uma lista de espera. 

 

5. CRONOGRAMA* 

 

ETAPA LOCAL DATA 

Período de inscrições https://forms.gle/qPxAx1gFDUiHTfCw5 Até 11/10/2022, às 23h59 

Divulgação dos 

Classificados no site da 

ARInter e    no e-mail de 

inscrição 

https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos/ A partir de 12/10/2022 

Prazo para 

interposição de 

recurso 

politicaslinguisticas.arinter@cps.sp.gov.br Até 13/10/2022 

Resultado do  recurso, 

se houver 
https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos/ 14/10/2022 

Publicação da lista de 

Classificados 

homologada 

https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos/ 14/10/2022 

Realização da 

formação 

Plataforma e acessos a serem definidos pela ETS e serão 

informados aos candidatos selecionados 
19/10/2022, das 13h às 17h 

 

*Cronograma sujeito a alterações 

 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

6.1  Faz-se importante que o interessado verifique a disponibilidade de realização da formação 

em 19/10/2022, das 13:00 às 17:00, que ocorrerá de forma síncrona.  

 

https://forms.gle/qPxAx1gFDUiHTfCw5
https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos/
mailto:inscricao.arinter@cps.sp.gov.br
https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos/
https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos/
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6.2 É obrigatório que o classificado fique atento às informações de preenchimento dos 

formulários de inscrição online (Google Forms, conforme item 3), dentro do prazo, para 

que não seja desclassificado. 

 

6.3 Ficará a cargo da ARInter, com a finalidade de completar as vagas ofertadas pelo              

parceiro, convocar a lista reserva. 

 

6.4 A aplicação do curso é de responsabilidade da ETS, cabendo à ARInter a realização do 

processo seletivo o preenchimento das vagas disponibilizadas. 

 

6.5 Os participantes serão certificados. 

 

 

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 

através do e-mail: politicaslinguisticas.arinter@cps.sp.gov.br que será respondido em horário 

comercial, de segunda-feira a sexta-feira. 

 
 

 

São Paulo, 23 de setembro de 2022 

 

 

 
Marta Iglesis 

Assessora Relações Internacionais 

Assessoria de Relações Internacionais - ARInter 
Centro Paula Souza 

mailto:capacitacao.arinter@cps.sp.gov.br
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ANEXO I – FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

À Assessoria de Relações Internacionais do CEETEPS, 

 

Eu,  candidato(a) do 

processo seletivo para o para o Edital /2022, CPF nº ____________________,                      

da (indicar a unidade)  , venho por 

meio deste apresentar o seguinte recurso: 

 
1. Motivo do recurso (indique que item do Edital você considera que foi descumprido) 

 

 

 

 

 

2. Justificativa fundamentada (diga por que você acha que o item foi descumprido) 

 

 

 

 

 

3. Solicitação com base na justificativa acima (apresente o que você pretende que seja 

reconsiderado) 

 

 

 

 

 

  , de de 2022 
 

 

 

Assinatura do candidato 
 


