
 

 

 

EDITAL TOP ESPANHA - EDIÇÃO 2017 – PROFESSORES 

 
  

A Unigranrio, por meio da Reitoria e da Pró-Reitoria Comunitária - PROC anuncia a 

abertura de Edital de seleção para o Programa Top Espanha 2017, com o objetivo de 

selecionar dois alunos e um professor para o curso de língua e cultura espanhola, a ser 

promovido pela Universidad de Salamanca - Cursos Internacionales. 

  

  

REQUISITOS GERAIS: 
 

Para participação, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:  
 

 Ser docente do quadro da Unigranrio há pelo menos dois anos; 

 Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil;  

 Acompanhar o andamento do presente processo seletivo a fim de tomar 

conhecimento do resultado e demais providências; 

 

  

DAS INSCRIÇÕES DOS DOCENTES: 
  

1.1. A inscrição/entrega de documentos do candidato implicará o conhecimento e a tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 

poderá ser alegado desconhecimento.  

 

1.2. A inscrição/entrega de documento deverá ser realizada até o dia 08 de maio para 

diretamente na Pró-Reitoria Comunitária – PROC. 

 

Documentos para inscrição: 

 Carta de Motivação;  

 Cópia do passaporte válido (página onde é apresentada a validade do documento) 

ou protocolo de solicitação/renovação; 

 Curriculo Lattes  

1.3. Na entrega dos documentos o participante assinará a declaração de ciência dos termos 

deste edital comprometendo-se a cumprir todas as suas exigências e etapas.  

 

DOS BENEFÍCIOS: 

 

O Santander se compromete a assumir os custos relativos à viagem/programa acadêmico 

de 01 (um) professor da UNIGRANRIO. 

 

Os benefícios sob responsabilidade do Santander são os seguintes:  

a) Fornecimento de passagens aéreas Brasil-Espanha-Brasil; 

 



 

  

b) Hospedagem em uma das residências universitárias da Universidad de Salamanca, 

com pensão completa; 

c) Transporte dos participantes da sua cidade de origem até São Paulo, para 

distâncias superiores à 150Km (ida e volta);  

d) Contratação de apólice de seguro saúde internacional e seguro de vida.  

e) Eventuais tarifas acadêmicas incidentes sobre as atividades objeto do Programa 

Top.  

  

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

  

Os critérios para classificação dos bolsistas levarão em conta:  

a) A seleção dos candidatos do grupo de docentes levará em conta a análise do 

currículo Lattes, exposição de motivos e será definida por banca de gestores e 

professores da Unigranrio; 

b) A avaliação da contribuição da experiência para sua área de atuação; 

c) A avaliação do docente obtida pelos canais da CPA. 

  

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO 
 

 Até 15 de maio, às 11h 59 min: período de inscrições na PROC; 

 Dias 22, 23 e 24 de maio de 2017: análise das candidaturas e seleção; 

 Dia 25 de maio de 2017: divulgação do Resultado Final;  

 Dia 25 de maio de 2017: assinatura dos documentos; 

 De 3 a 22 de julho de 2017: período do intercâmbio.  

  
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e demais 

publicações referentes a este processo seletivo. 

 

Não caberá recurso após publicação do Resultado Final, inclusive no que diz respeito ao 

Resultado alterado por ocasião de deferimento de Recurso de outrem.  

 

Informações não constantes do presente Edital e deverão ser solicitadas exclusivamente 

pelo e-mail: proce@unigranrio.com.br 

 

Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Banca do processo seletivo. 

  

 

Duque de Caxias, 23 de março de 2017 

  

 


