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EDITAL Nº. 6, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 

Dispõe sobre o processo seletivo de candidatos 
ao Programa Visiting Scholar – Greenville 
College. 
 

O REITOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UniEVANGÉLICA, 
no uso de suas atribuições, torna público, por intermédio deste edital, que 
realizará processo seletivo de candidatos ao Programa de Programa Visiting 
Scholar – Greenville College, em Agosto de 2017, de acordo com as disposições 
seguintes: 

 
PRINCÍPIOS GERAIS DO PROGRAMA VISITING SCHOLAR – GREENVILLE 
COLLEGE. 
 

1. Da Descrição do Programa 
 

Trata-se de um Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional de professores 
das instituições mantidas pela AEE com a Greenville College, em Greenville, 
Illinois, nos EUA. O programa terá a duração de 4 (quatro) meses com data de 
início em 28 de Agosto e data de término em 17 de Dezembro de 2017.  Os 
programa é voltado para a mobilidade de professores entre as duas instituições, 
dando aos participantes a oportunidade de lecionar em outro país, estabelecer 
contatos para futuras pesquisas ou projetos conjuntos, aprimorar o conhecimento 
na Língua Inglesas e vivenciar uma experiência cultural diferente e enriquecedora, 
aprimorando suas habilidades como docente e como ser humano. 
 

2. Das Responsabilidades da UniEVANGÉLICA 
 
A UniEVANGÉLICA será responsável pela mobilização e seleção dos 
participantes, assim como orientação durante todo o processo de preparação, que 
antecedem as atividades e  durante a mobilidade. A saber: 

2.1 Da Disponibilização dos formulários de inscrições no Núcleo de Assuntos 
Internacionais – NAI; 

2.2 Da seleção dos participantes segundo critérios estabelecidos no item 4 
deste edital; 

2.3 Da assinatura de termo de compromisso com o participante; 
2.4 Do acompanhamento, esclarecimento e preparação do professor; 
2.5 Da comunicação com a Greenville College; 
2.6 Do consentimento de licença durante os termos de realização do 

programa para o docente selecionado; 
2.7 Da continuidade do pagamento mensal do salário do professor 

selecionado; 
 



 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

REITORIA 
 

 Avenida Universitária, km. 3,5.  Cidade Universitária – Anápolis-GO – CEP 75083-515 – Fone: (62) 3310-6600 – FAX (62) 3318-6388 
“...grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso estamos alegres.” (Sl 126:3) 

 
 
 
 

3. Da organização com o Greenville College, em favor dos participantes 
 
A organização Greenville College se responsabiliza pelo que se segue: 

3.1 Oferecer um programa de experiência acadêmica e profissional para o 
professor selecionado; 

3.2 Planejar e Coordenar a aplicação da proposta de trabalho; 
3.3 Fornecer acomodação gratuita para o participante; 
3.4 Emitir a documentação necessária para retirada do Visto dos EUA; 
3.5 Emitir certificado de participação, constando conteúdo programático e 

carga horária ministrada; 
3.6 Fornecer passagem aérea do Brasil para os EUA para o candidato 

selecionado; 
 

4. Dos requisitos para seleção e participação no Programa  
 
Consideram-se aptas a participar do PROGRAMA, as pessoas que cumprem os 
seguintes requisitos: 

4.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, maiores de 18 anos, habilitados à 
prática de todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 5º, do Código 
Civil Brasileiro; 

4.2. Ser residente no território Brasileiro; 
4.3. Ser docente integral de uma das instituições mantidas pela Associação 

Educativa Evangélica – AEE; 
4.4. Ser docente de um dos cursos que se seguem: Administração, 

Engenharia, Psicologia e Enfermagem; 
4.5. Demonstrar nível de inglês avançado, comprovado por teste de 

proficiência: TOEFL ITP (acima de 500), TOEFL IBT (acima de 85) ou 
IELTS (acima de 6.5); 

4.6. Possuir Mestrado ou Doutorado em uma das áreas contempladas pelos 
cursos descritos no item 4.4 deste edital; 

4.7. Apresentar passaporte válido por, no mínimo, 6 (seis) meses após a data 
de retorno; 

4.8. Contratar um Seguro de Saúde Internacional; 
4.9. Ter espírito de equipe e facilidade de relacionamento com o público; 
4.10. Ter disponibilidade para viajar; 
4.11. Ter boa saúde geral (clínica, odontológica e psicológica);  
4.12. Concordar em participar de todas as atividades que lhes forem 

dadas a conhecer pela Greenville College bem como possuir 
conhecimento de que sua presença será regida por controle de frequência 
e participação; 

4.13. Assinar Termo de Compromisso junto ao NAI. 
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5. Das vagas e critérios de seleção. 
               

5.1  Para o ano de 2017, 1 (uma) vaga será disponibilizada; 
5.2 Os participantes serão selecionados conforme preenchimento dos 

requisitos descritos no item 4 deste edital, e mediante apresentação de 
todos os documentos comprovantes. 

 
6. É de responsabilidade do candidato, providenciar: 

 
6.1 Preenchimento dos formulários;     
6.2 Passaporte junto a Polícia Federal; 
6.3 Retirada do visto americano; 
6.4 Cobrir custos com alimentação, transporte local e despesas gerais, 

durante a realização do programa;  
6.5 Buscar novos contatos e opções de parceria com professores, 

estudantes e departamentos de Greenville College, para 
desenvolvimento de projetos de pesquisa internacional e ampliação das 
cooperações já existentes; 

6.6 Manter vínculo empregatício com a UniEVANGÉLICA pelo período 
mínimo de 2 (dois) anos após o término da mobilidade; 

6.7 Tirar qualquer dúvida no Núcleo de Assuntos Internacionais – NAI - da 
UniEVANGÉLICA. 

. 
7.  Do cronograma das inscrições 

 
       Os candidatos deverão se inscrever no Núcleo de Assuntos Internacionais – 
NAI de 15 de fevereiro a 14 de abril de 2017.  
 

8.  Dos custos do Programa. 
 

8.1 Depesas gerais, alimentação e transporte local em Greenville, IL; 
 
9.   Das Disposições Finais 

 
9.1 Se for verificado, em qualquer ocasião, o descumprimento de quaisquer  
das disposições deste Edital, a inscrição e os atos dela decorrentes serão 
cancelados. 
9.2 O candidato é responsável pela absoluta exatidão e veracidade da 

documentação apresentada; 
9.3 Não será validada a inscrição de qualquer candidato que encaminhe 

documentação por e-mail ou fax; 
9.4 O prazo para as respostas às propostas enviadas é responsabilidade das 

Instituições parceiras que recebem as solicitações. 
9.5 A concessão do visto é competência das autoridades consulares. 
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9.6 Será indeferida a inscrição de qualquer candidato que: 
a) Não efetuar o pagamento da taxa de inscrição; 
b) Não apresentar toda a documentação necessária, no local e no prazo 
indicado neste Edital; 
c) Apresentar qualquer irregularidade na documentação. 

9.7 Diante de indeferimento do pedido de inscrição não caberá devolução da 
taxa de inscrição. 

9.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Acadêmica do 
Núcleo de Assuntos Internacionais – NAI, juntamente com a Reitoria do 
Centro Universitário de Anápolis UniEVANGÉLICA. 

 
 

Carlos Hassel Mendes da Silva 
Reitor UniEVANGÉLICA 


