
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

EDITAL NEAD/UAB Nº 060/2021. 

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Ensino de Inglês para Crianças em 

convênio com o Ministério da Educação do sistema Universidade Aberta do Brasil, em 

conformidade com os Editais NEAD/UAB nº 049/2021 e 059/2021; 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

O Edital de convocação do Processo Seletivo Simplificado para  Professor Formador 

Interno e Externo. 

 

1. CONVOCAÇÃO  

 

1.1  As candidatas listadas abaixo, estão convocadas a assumir a disciplina como segue: 

 

 
CÓDIGO 

DA DISCIPLINA 

 
DISCIPLINA 

Candidato(a) 

2LEM264 
Metodologias de ensino de língua inglesa 
para crianças 

Cláudia Jotto Kawachi Furlan 

2LEM253 
Recursos didáticos e tecnologia no ensino de 
língua inglesa para crianças 

Samantha G. M. Ramos  

 

1.2. Ficam as candidatas  acima convocadas no processo seletivo a encaminhar os 

documentos como pedem os 1, 2 e 3, até o dia 01 de outubro de 2021 para o e-mail: 

inglescriancauel2017@gmail.com, colocando no assunto, obrigatoriamente: nome – professor 

Inglês.  

1.2.1 Os documentos solicitados que, obrigatoriamente, devem ter assinatura com firma 

reconhecida, deverão ser digitalizados incluindo a assimatura com firma reconhecida e 

encaminhados por e-mail. O envio dos originais deve ser de acordo com o item 1.2.2.  

1.2.2 A forma de envio dos originais será informada por e-mail aos candidatos que 

cumprirem o item 1.2. 

1.3. Não havendo o envio dos documentos solicitados dentro do período especificado no item 

1.2, ficará o (a) candidato (a) eliminado (a) e poderá ser aberto outro Edital de convocação. 

 

 

 

mailto:inglescriancauel2017@gmail.com


 
 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará a 

desclassificação do(a) candidato(a), a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis. 

 

 

 

 

 

Londrina, 22 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Prof.ª Drª. Juliana Reichert Assunção Tonelli 
Coordenadora do Curso de Especialização em Ensino de Inglês para Crianças 

Universidade Estadual de Londrina 
 

 

O original encontra-se devidamente assinado e arquivado no NEAD. 

 


