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EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA DO CACS LÍNGUAS 
 

 

A coordenação pedagógica do Projeto de Ensino de Línguas Estrangeiras do Centro Acadêmico de 

Ciências Sociais faz saber que, no período de 29 de março a 01 de abril de 2021, estarão abertas as 

inscrições para candidatos interessados em atuar no programa de monitoria do projeto, conforme 

condições dispostas neste edital. 

 

1. Das inscrições 

Os interessados deverão enviar um e-mail para a coordenação da língua correspondente à vaga 

pleiteada, contendo nome completo e nível cursado no primeiro semestre de 2021, conforme 

endereços abaixo. Os coordenadores retornarão o contato para agendamento de uma entrevista online, 

que será realizada no dia 05 de abril de 2021. 

 
 

Coordenação Pedagógica da Língua Inglesa – english@cacs.org.br – Prof. Kelen Pereira e prof. Wesley 

Costa 

Coordenação Pedagógica da Língua Francesa – frances@cacs.org.br – Prof. Ousmane Sané 

Coordenação Pedagógica da Língua Espanhola – espanhol@cacs.org.br – Prof. Marcos Magliocchetti 

 

2. Das Vagas 
 

Monitoria Vagas Valor da Bolsa Benefícios Carga horária 
semanal 

Língua Inglesa 2 vagas R$500,00 Bolsa Integral do 
curso no período 
de contratação 

20 horas 

Língua Francesa 1 vaga R$500,00 Bolsa Integral do 
curso no período 
de contratação 

20 horas 

Língua Espanhola 1 vaga R$500,00 Bolsa Integral do 
curso no período 
de contratação 

20 horas 
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3 – Dos requisitos  

 Estar regularmente matriculado no Projeto primeiro semestre de 2021;  

 Desejável ter cursado os níveis para os quais a monitoria será ofertada no Cacs Línguas, 

conforme disposto no edital; 

 Para os interessados na monitoria de língua INGLESA, estar matriculado a partir do nível UPPER 

INTERMEDIATE 2; 

 Para os interessados na monitoria da língua FRANCESA, estar matriculado a partir do nível 

INTERMÉDIÁIRE 2; 

 Para os interessados na monitoria da língua ESPANHOLA, estar matriculado no nível PRÉ-

INTERMEDIÁRIO 2; 

 Ter disponibilidade para trabalhar de segunda à sábado, em horários flexíveis, totalizando o 

cumprimento de 20 horas semanais; 

 Ter velocidade de internet compatível para bom funcionamento da plataforma utilizada para o 

atendimento aos alunos; 

 Experiência com aulas particulares será um diferencial. 

 

4. Das atividades desenvolvidas 

 Os monitores selecionados deverão oferecer atendimento individualizado a alunos fora do 

horário de aula, para tira-dúvidas, resolução de exercícios e práticas linguísticas.  

 As atividades serão desenvolvidas totalmente de forma remota, por meio da plataforma 

Zoom. 

 A monitoria de língua inglesa será ofertada do nível BEGINNER a PRÉ-INTERMEDIÁRIO 2; 

 A monitoria de língua francesa será ofertada do nível DÉBUTANT a ÉLÉMENTAIRE 2; 

 A monitoria de língua espanhola será ofertada nos níveis BÁSICO 1 e BÁSICO 2. 

 

5. Do período de contratação 

O início das atividades está previsto para o dia 07 de abril, com término em 10 de julho. Serão pagas 

quatro bolsas mensais no valor de R$500,00, nos meses de maio, junho, julho e agosto.  
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Os contratos poderão ser renovados para o segundo semestre de 2021, considerando as condições 

já previstas neste edital e estando as partes de acordo com a continuidade das atividades. 

6. Da seleção 

 A seleção dos candidatos será de responsabilidade das coordenações pedagógicas. 

 Data: 05/04/2021 

 Horário: Conforme agendamento prévio via e-mail. Todo contato será feito via e-mail. Fique 

atento à sua caixa de entrada/spam. 

 Entrevista totalmente online, via plataforma Zoom. 

 O resultado da seleção será divulgado no dia 06/04/2021, no site e redes sociais do Projeto. 

Quaisquer casos omissos neste edital serão tratados pelos responsáveis pela seleção. 

 

Belo Horizonte, 29 de março de 2021 

 

 

 

 

                      Kelen Pereira                                                                                       Wesley Costa 
Coordenação Pedagógica de Língua Inglesa                          Coordenação Pedagógica de Língua Inglesa 
 
 
 
 

                        
 
 
 
                       Ousmane Sané                                                                           Marcos Magliocchetti 
Coordenação Pedagógica de Língua Francesa                       Coordenação Pedagógica de Língua Espanhola 

 

 


