EDITAL SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O CENTRO DE
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - CLES

A Prefeitura Municipal do Rio Grande, por meio da Secretaria de
Município da Educação, abre vagas para os interessados em cursar os
seguintes cursos no Centro de Línguas Estrangeiras – CLEs:
1. Dos Cursos
Curso
Inglês
Módulo 1
Inglês
Módulo 1
InglêsMódulo 4

Turno
Noite

Inglês
Vagas
20

Local
Cassino

tarde

20

Cassino

tarde

05

Cassino

Observações
a partir de
15 anos
a partir de
12 anos
a partir de
12 anos

Espanhol
Curso
Espanhol
Módulo 1
Espanhol
Módulo 2
Espanhol
Módulo 3

Turno
tarde

Vagas
20 vagas

Local
Cassino

tarde

06

Cassino

tarde

08

Cassino

Observações
a partir de
12 anos
a partir de
12 anos
a partir de
12 anos

2. Da Inscrição
2.1

Para todos os Módulos a seleção será feita através do
preenchimento do Formulário de Intenção de Matrícula, que
será preenchido pela Escola.

O Formulário de Intenção de Matrícula estará disponível para
preenchimento, até o dia 27/06/2020, até o horário das 23h 59min.
através do link:
(https://forms.gle/7RL3UwocwzHCZqrd7),
2.2

Os alunos que pretendem cursar os Módulos em andamento
deverão realizar Teste de Proficiência, conforme horário
estabelecido no Cronograma, descrito no Item 7.

2.3

Os alunos interessados em concorrer a uma das vagas devem
fazer sua inscrição junto à Equipe Diretiva da escola de
origem.

2.4

Após, a escola ter preenchido o Formulário de Intenção de
Matrícula, e a seleção do estudante ser realizada pela
Coordenação do Curso, essa entrará em contato com a
família/ responsáveis para solicitar a documentação abaixo
citada.

2.5

As inscrições devem obedecer à faixa etária indicada em cada
modalidade; a idade será comprovada no momento da
matrícula, mediante apresentação da Certidão e Nascimento
ou Carteira de Identidade, conforme especificado acima. Caso
o candidato tenha idade incompatível com a indicada no
Edital, esta inscrição não terá validade.

2.6

A matrícula só estará efetiva no momento em que o
responsável, ou em caso de maioridade o próprio estudante,
entregar a documentação para Coordenação do CLEs, na
SMEd.

3. Das Vagas
3.1

Cabe salientar que as vagas serão disponibilizadas para Rede
Pública, sendo prioritárias as vagas para alunos da Rede
Municipal.

4. Da Avaliação e Seleção
Após o preenchimento do Formulário de Intenção de Matrícula, através
do link
https://forms.gle/7RL3UwocwzHCZqrd7, o referido
Formulário será avaliado por uma equipe de professores de Língua
Estrangeira, essa formada pelos professores do CLEs os quais
selecionarão os candidatos, conforme a justificativa exposta na
Formulário de Intenção de Matrícula e disponibilidade de horário para
realizar o Curso.

5. Da Matrícula
5.1

No ato da Matrícula, os pais ou responsáveis – de alunos menores
de idade - deverão entregar o Termo de Consentimento, emitido
pela SMEd (disponível neste Edital, em anexo), cópia do
documento de identidade ou certidão de nascimento e
comprovante de matrícula da escola de origem.

6. Da Realização das Aulas
As atividades serão realizadas de forma híbrida, ou seja, uma parte da
carga horária será cumprida de forma não presencial, com a
realização de encontros síncronos e desenvolvimento de atividades
assíncronas. Os momentos presenciais do Curso serão realizados com
escalonamento, cumprindo os protocolos de distanciamento,
conforme as orientações da vigilância em saúde.
7. Do Cronograma

Atividade
Divulgação nas
Escolas
Disponibilidade do
Formulário de
Intenção de
Matrícula
Teste de Proficiência
Seleção dos alunos
Resultado da
seleção
Matrícula e entrega
da documentação

Data
De 17/06 a
27/06
De 17/06 a
27/06
28/06
30/06
1º/07
02/07, 05/07
e 06/07

Local
Escolas e site da SMEd
Através do link (formulário do Google)
https://forms.gle/7RL3UwocwzHCZqrd7
De forma virtual – via Plataforma Meet ou
Zoom, com horário agendado a partir 14h
SMEd
Site da SMEd e encaminhamento da
listagem às escolas dos alunos
selecionados
SMEd – presencial ou encaminhamento via
on line para e-mail da Assessoria :
assessoriadelinguas@gmail.com

Início das aulas
para os alunos
novos

A partir do
dia 07/07,
conforme
horário das

Cassino – via Plataforma Meet ou Zoomnão presencial (ou conforme o Plano de
Contingência – escalonamento – ensino
Híbrido)

respectivas
aulas
8. Do Preenchimento das Vagas
7.1 O aluno que não comparecer na data da primeira aula, sem
justificativa, perderá o direito à vaga, sendo chamado o candidato
seguinte pela ordem da lista de espera.
CLEs- Cassino – Avenida Rio Grande, 69 (ao lado do prédio
Biblioteca)
Vânia Cerqueira
Superintendente de Gestão Pedagógica

PROJETO CLEs
Termo de Consentimento
Nome do(a) aluno (a):
Data de nascimento:
Instituição Escolar:
Ano letivo:
Responsáveis:
Telefone/ WhatsApp
E-mail (caso possua)
Informações sobre o aluno:

Assinatura da Equipe Diretiva

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, como responsável legal
do(a) menor acima matriculado no Projeto CLEs – Centro de Línguas
Estrangeiras declaro que:
1. Autorizo a participação do menor (se caso) acima citado no Projeto – CLEs
( Inglês ou Espanhol).
2. Por meio da assinatura do seguinte Termo, tenho pleno conhecimento de que
a Secretaria de Município de Educação concederá vale-transporte aos
estudantes atendidos no Projeto, assim que as condições sanitárias permitirem
o retorno às atividades presenciais.
3. Concedo aos Coordenadores e Professores, através da assinatura deste
Termo, a autorização para registrar, através de fotos e filmagens as atividades
do Projeto, com objetivo de divulgar os trabalhos (informativos, encartes, folders,
jornais) e publicar nas redes sociais e demais meios de divulgação, estando
ciente de que as imagens serão usadas para fins pedagógicos e não comerciais,
resguardadas as limitações legais e jurídicas.

Assinatura do Responsável

Rio Grande,

/

/

