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ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE FRANCÊS DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

   

 

EDITAL 01/2021: SELEÇÃO DE BOLSISTAS TEMPORÁRIOS 

  

1. OBJETO 

1.1 - Processo seletivo de 2 (dois) bolsistas para roteirização e edição de vídeo como 

composição das atividades para o DIA INTERNACIONAL DO PROFESSOR DE 

FRANCÊS 2021. 

  

2. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

2.1 – Podem participar do processo seletivo estudantes de graduação em Letras 

(Português-Francês) ou professores recém-formados em Letras (Português-Francês) que 

tenham obtido seu diploma nos anos de 2019, 2020 ou 2021. 

2.2 – Os candidatos devem residir no estado do Estado do Rio de Janeiro. 

2.3 – Os candidatos devem possuir conta bancária em território brasileiro. 

2.4 – Os candidatos devem comprovar experiência com edição de vídeos por meio de 

portfólio ou link de vídeos já editados. 

2.5 – Os candidatos devem possuir acesso à internet, equipamentos e programas que 

possibilitem a edição do vídeo. 

2.6 – Para se inscrever, os candidatos devem enviar por email os seguintes documentos: 

a) o formulário de inscrição (anexo 1), 

b) a cópia de declaração de estudante/comprovante de matrícula ou de diploma de 

graduação em Letras/Francês, 

c) a comprovação de experiência através do link do portfólio ou link para acesso 

a, no mínimo, 2 e, no máximo, 3 vídeos já editados. 

2.7 – Os documentos deverão ser enviados para o e-mail da APFERJ 

(apferj.contato@gmail.com), com cópia para Helena Gonçalves 

(helena.dcgs@gmail.com) e Livia Eccard (eccardlc@gmail.com). 

2.8 – Deve constar no campo assunto do e-mail: “Candidatura_EDITAL 01/2021_Seu 

Nome Completo”. 
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3. DO APOIO FINANCEIRO 

3.1 – Será repassado a cada bolsista selecionado(a) uma subvenção no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). 

3.2 - O pagamento será feito por transferência ou depósito bancário diretamente aos 

bolsistas após a publicação do vídeo. 

3.3 – Os bolsistas deverão assinar e enviar à APFERJ um recibo de quitação após o 

pagamento. 

3.4 – A não execução das tarefas culminará no não recebimento da subvenção. 

  

4.  DA SELEÇÃO 

4.1 – O processo seletivo simplificado será realizado em etapa única, de caráter 

eliminatório e classificatório, tendo como base a análise da documentação solicitada e da 

experiência com edição de vídeos (portfólio/links). 

4.2 – A seleção será feita com base nos seguintes critérios: 

1º: Análise e avaliação pela comissão de seleção da edição dos vídeos enviados 

(nota de 0 a 10); 

2º: ser membro da APFERJ e estar com a anuidade 2021 quitada; 

3º: ser estudante de graduação; 

4º: ser professor recém-formado. 

  

5.  CALENDÁRIO 

5.1 - O período de inscrições será de 25 de outubro a 29 de outubro de 2021. 

5.2 - O resultado da seleção será divulgado em 03 de novembro pelas seguintes vias: 

- e-mail da APFERJ (apferj.contato@gmail.com); 

- site: https://www.apferj.com/editais 

- Publicação no Facebook (https://www.facebook.com/apferjoficial/); 

- Publicação no Instagram (https://www.instagram.com/apferjoficial/). 

5.3 – O pagamento da subvenção será realizado entre os dias 01 e 05 de dezembro de 

2021. 

  

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 – A organização e desenvolvimento da edição de vídeo referentes ao DIA 

INTERNACIONAL DO PROFESSOR DE FRANCÊS devem ocorrer entre os dias 05 e 

22 de novembro de 2021. 
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6.2 – O roteiro e a edição do vídeo serão previamente discutidos com a APFERJ por 

meio de reuniões virtuais. 

6.3 – As candidaturas com a documentação exigida no item 2.5 incompleta ou links 

inacessíveis serão excluídas do processo seletivo. 

6.4 – A comissão de seleção deste edital será composta por membros da diretoria da 

APFERJ 2020/2022. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


