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1-REGULAMENTO DO PREPARATÓRIO PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES EM TURMAS DE 

IDIOMAS. 

1.1 A Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento (CAPACIT), por meio da Coordenadoria de 

Capacitação Profissional (CCP), em parceria com os Cursos Livres de Língua Estrangeira (CLLE) 

do Instituto de Letras e Comunicação (ILC), promoverá Curso Preparatório para ingresso em 

Curso de Idioma - Inglês destinado aos técnico-administrativos e docentes da UFPA. 

1.2 O Curso Preparatório, com 90 vagas disponíveis, ocorrerá no período de 27 a 31 de janeiro 

de 2020, no horário da manhã: 09h às 12h20, com carga horária de 15 horas.  

1.3 O curso será realizado por um docente da UFPA, e serão apresentados conceitos básicos da 

língua inglesa, com conteúdos equivalentes ao primeiro nível de inglês. 

1.4 No último dia de realização do Curso Preparatório, haverá Teste Avaliativo que abordará o 

conteúdo ministrado nas aulas, destinado ao ingresso no Curso de Idiomas - Inglês. 

1.5 As aulas serão ministradas no CAPACIT, local: Auditório Rio Guamá. 

2- DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO PREPARATÓRIO 

2.1 Das Inscrições 

2.1.1 As inscrições no curso Preparatório serão realizadas por meio do SIGRH e deverão ter 

autorização/homologação do dirigente máximo ou agente de capacitação da unidade do servidor. 

2.1.2 O Curso Preparatório ofertará 90 vagas, para isso, caso o número de servidores inscritos 

ultrapasse o quantitativo de vagas ofertadas, será realizada seleção obedecendo os critérios 

descritos no item 2.1.6 deste regulamento.  

2.1.3 O servidor deverá realizar inscrição no Curso Preparatório através do SIGRH - Módulo 

Capacitação https://sigrh.ufpa.br/sigrh/login.jsf, no período de 10 a 16 de janeiro de 2020, sendo 

vedada a inscrição por telefone ou por outros meios. 

2.1.4 O servidor da UFPA, ao efetuar a inscrição, deverá atualizar suas informações cadastrais, 

incluindo e-mail e número de telefone. As inscrições serão consideradas aptas para a seleção 

somente após homologação pelo dirigente máximo ou agente de capacitação da unidade do 

servidor. 

2.1.5 Após término das inscrições pelo SIGRH, ocorrerá o período de seleção dos inscritos 

conforme os critérios estabelecidos: 

2.1.6 Critérios de Seleção para Participação no Curso Preparatório: 

I – Ser servidor(a) ativo(a) da UFPA. 

II- Não estar afastado ou de licença. 
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III- Não ter abandonado (evadido) evento(s) de capacitação ofertados pelo CAPACIT nos últimos 

6 (seis) meses;  

IV – Não ter sido contemplado com vaga em cursos de idiomas ofertados pelo CAPACIT no 

período de 2015 a 2019, mesmo que concluído, reprovado ou abandonado o curso; 

V – Possuir maior tempo de efetivo exercício como servidor na UFPA. 

2.1.7 A homologação das inscrições dos servidores para o Curso Preparatório é de 

responsabilidade do dirigente máximo da unidade ou do agente de capacitação. O prazo para 

homologação será concomitante com o período de inscrição, estendendo-se até um 1 (um) dia útil 

além desse período, ou seja, até o dia 17 de janeiro de 2020. 

2.1.8 O prazo de inscrição para o Curso Preparatório no SIGRH é de 10 a 16 de janeiro de 2020. 

Este prazo poderá ser encerrado antes do estipulado anteriormente caso a quantidade de 

servidores inscritos no cadastro de reserva atinja o mesmo número de vagas ofertadas (90). 

2.1.9 Caso o(a) servidor(a) não obtenha 100% de presença no Curso Preparatório, estará 

automaticamente reprovado, e seu Teste Avaliativo será desconsiderado. 

2.1.10 O resultado final com a lista dos servidores aprovados para o Curso de Idiomas – Inglês 

será divulgado no dia 10 de fevereiro de 2020 na página do CAPACIT na internet 

“www.progep.ufpa.br/progep/capacit”. 

3- DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE IDIOMAS - INGLÊS 

3.1 A seleção para a participação no Curso de Idiomas - Inglês será exclusivamente por meio da 

nota obtida no Teste Avaliativo aplicado no último dia de aula do Curso Preparatório, constante da 

frequência mínima de 100% do Curso Preparatório. 

3.2 Os servidores aprovados deverão entregar no período de 10 a 12 de fevereiro de 2020 termo 

de compromisso devidamente assinado pelo gestor imediato para confirmar sua participação na 

turma. 

3.3 Para efetivação da matrícula, é necessário que o(a) servidor(a) aprovado(a) entregue o termo 

de compromisso no período estabelecido, caso contrário será automaticamente substituído. 

3.4 O(a) servidor(a) que for aprovado(a) receberá em seu e-mail, cadastrado no ato da inscrição, 

a notificação automática de seleção enviada pelo SIGRH e também terá seu nome divulgado na 

lista de servidores selecionados na página do CAPACIT na internet 

“www.progep.ufpa.br/progep/capacit”. 

3.5 O(a) servidor(a) aprovado(a) que, por alguma impossibilidade, não puder participar do Curso, 

deverá informar via e-mail ao CAPACIT, com a antecedência de 2 (dois) dias úteis antes do início 

do curso, para que seja substituído pelo candidato subsequente. 
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4- A REALIZAÇÃO DO CURSO DE IDIOMAS - INGLÊS 

4.1 O Curso de Idiomas - Inglês ocorrerá semestralmente com início nos meses de fevereiro e 

agosto e terá duração total de 7 (sete) semestres divididos em níveis. 

4.2 Da modalidade de oferta, o curso de idiomas corresponderá a modalidade presencial. 

4.3 O certificado no Curso de Idiomas é concedido ao final dos 7 (sete) níveis, totalizando 420 

horas de curso. 

4.4 O(a) servidor(a) deverá obter aprovação no nível em que estiver cursando para ter direito de 

cursar o próximo nível. Essa aprovação dar-se-á ao servidor que obtiver o mínimo de 80% de 

frequência nas aulas conforme a carga horária total do semestre acrescido de conceito mínimo 

Bom. 

4.5 As faltas poderão ser justificadas, porém não serão abonadas.  

4.6 O certificado em Cursos de Idiomas poderá ser utilizado para a progressão por capacitação 

profissional, conforme o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 

desde que atendam às condições previstas no artigo 10 da Lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 

2005 e ao que dispõe o Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006. 
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