
 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DEPARTAMENTO DE FRANCÊS 

 

 

EDITAL PARA PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA PARA CURSO DE FRANCÊS Nº 09/2014 

PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CPII 

NÍVEL INICIANTE E NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições 

previstas na Portaria de Delegação de Competência no 1769, de 23 de outubro de 2013 do 

Magnífico Reitor, publicada no Diário Oficial da União em 30 de outubro de 2013, seção 2, página 18, 

Torna Público os procedimentos e normas necessárias para a realização da Seleção de Candidatos 

às vagas dos cursos de Francês para servidores efetivos do CPII – Nível Iniciante e Nível 

Intermediário, considerando que:  

 
- O Departamento de Francês com o apoio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, vem oferecer o 

Ensino de Francês para os servidores efetivos do Colégio Pedro II. 

- A proposta de trabalho está fundamentada no interesse em promover a capacitação de Servidores 

efetivos do Colégio Pedro II, bem como na disponibilidade de docentes efetivos de Francês do CPII 

em participar do processo de ensino-aprendizagem deste idioma e de suas especificidades culturais. 

- O trabalho pedagógico visa desenvolver as habilidades que regem o estudo de uma língua 

estrangeira, com base em uma abordagem comunicativa, a saber: compreensão oral e escrita, 

produção oral e escrita. A comunicação, a interação social e a aquisição de competências que 

favoreçam o desempenho das funções profissionais e das atividades pessoais dos Servidores são os 

pilares desta proposta de trabalho. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo de seleção destina-se a Servidores efetivos do Colégio Pedro II, que possuem 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio, lotados em quaisquer campi da instituição, para 

participarem dos cursos de Francês – Nível Iniciante e Nível Intermediário. 

1.2. Os cursos terão o total de 100 (cem) horas: uma aula por semana, com duração de três horas e 

o calendário oficial do CPII para o ano letivo de 2014. 

1.3. As turmas serão formadas com, no mínimo, 8 (oito) e, no máximo, 20 (vinte) participantes. 

1.3.1. Para a formação das turmas será levado em consideração o maior número de 

candidatos inscritos em um cada nível - Iniciante ou Intermediário. 



 

1.4. A seleção dos alunos será feita através da ficha inscrição conforme modelo do ANEXO I. Os 

dados das fichas recebidas servirão para a formação das turmas que serão divulgadas segundo o 

calendário do Quadro I deste Edital. 

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. O candidato deverá gravar em seu computador o arquivo Edital Nº 09/2014 

PROGESP_FR_ANEXO I.doc, que será disponibilizado na página do CPII, preencher os campos e 

salvar a ficha preenchida. Por fim, imprimir, assinar, escanear, gravando no formato PDF como 

“frances-prénome-últimosobrenome.pdf” e enviar para o email: frances@cp2.g12.br, no período de 

17 até 26 de março de 2014. 

2.2. O preenchimento de vagas será por ordem de recebimento da inscrição.  

2.3. O candidato que não comparecer as duas primeiras aulas será automaticamente desligado a 

afim de que seja preservado o bom aproveitamento dos cursos. 

 
QUADRO I 

 

CALENDÁRIO 

de 17  a 26 
de março /2014 

Envio da ficha de inscrição (Edital Nº 09/2014 PROGESP_FR_ANEXO I.doc) 
escaneada e gravada em formato PDF para o email:  frances@cp2.g12.br 

28 de março/2014 Divulgação da relação dos inscritos nas turmas na página do CPII  

março/2014 
Início das aulas  

 31/03/2014 

 
Importante: O candidato deverá optar pelo(s) curso(s) em dia(s) e horário(s) que não tragam 

qualquer comprometimento ou prejuízo em relação aos seus dias e horas de trabalho como Servidor 

efetivo no CPII. 

 

3. CERTIFICAÇÃO 

Exames 

1 avaliação por semestre, compreendendo:Compreensão oral e escrita e Produção oral e 

escrita: 100 (cem)  pontos 

Média mínima para ingresso no módulo seguinte: 60 (sessenta) pontos 

2ª chamada: somente com justificativa documentada pelo estudantes e entregue ao 

professor que apresentará nova proposta de avaliação conforme acordado pela equipe de 

professores regentes e a cooordenação técnica e pedagógica desses cursos. 

Certificação 

O estudante que alcançar a média 60 (sessenta) nos exames, assim como a frequência 

mínima de 70% (setenta por cento) fará jus a um Certificado. Não será atribuído Certificado 

para os estudantes que não cumprirem os requisitos acima. 
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4. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4.1. A admissão será de acordo com o início dos cursos, não sendo facultado ao candidato 

selecionado o direito a postergá-la.  

4.2. Não haverá trancamento de vaga. 

4.3. O presente processo seletivo terá validade de 90 (noventa dias), podendo ser prorrogado pelo 

mesmo prazo, em caso de necessidade da instituição, a contar da data de publicação deste 

Edital. 

4.4. O presente Edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a qualquer momento 

desde que motivos supervenientes, legais ou relevantes assim o determinem, sem que isso 

venha a gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados. 

 
Rio de Janeiro, 17 de março de 2014. 

 

 

LUIZ ALMERIO WALDINO DOS SANTOS 


