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EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR PESQUISADOR 

CURSO INTENSIVO DE INGLÊS NO CANADÁ 
 

 
 

Estão abertas as inscrições para seleção de professor pesquisador da UNIP para realizar curso 
intensivo de inglês em universidade parceira no Canadá. 

 

O candidato selecionado será isento de taxa de matrícula ($1,750 dólares canadenses). 

 

Esta oportunidade NÃO prevê oferta de passagem aérea, seguro-saúde, alojamento, refeições, taxa 
de serviço do estudante ($ 223 dólares canadenses) e transporte terrestre. 

 

Duração: 1 mês – 06 a 31/01/2020. 

 

1. INSCRIÇÃO. 

Poderá inscrever-se à seleção para o “Curso Intensivo de Inglês no Canadá” o candidato que 
preencher as condições abaixo. 

 

a) Ser professor pesquisador da Universidade Paulista - UNIP. 

b) Ter nível de excelência e qualidade investigadora. 

c) Ser uma pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do Art. V do 
Código Civil (Lei nº 10.406/2202), e residir no território nacional. 

d) Ser brasileiro nato ou naturalizado. 

e) Enviar para o e-mail da área de Internacionalização Acadêmica da UNIP, 
relacoesinternacionais@unip.br, com o assunto “Curso Intensivo de Inglês no Canadá”, até o 
dia 29/10/2019 as seguintes informações: 

 Nome completo, funcional, curso, campus, nome do grupo de pesquisa e telefone para 
contato. 

 Currículo Lattes atualizado. 

 

2. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO. 

 Análise das condições de aproveitamento do candidato no “Curso Intensivo de Inglês no 
Canadá”. 

 Pode ser realizada entrevista, conforme decisão da comissão de avaliação. 

 
Observação 1: O professor pesquisador selecionado deverá estar regularmente vinculado perante a 
IES durante todo o processo de seleção e, obrigatoriamente, também durante todo o período de 
realização do Programa. 
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3.  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. 

 O professor pesquisador selecionado para participar do “Curso Intensivo de Inglês no Canadá” 
será comunicado por e-mail. Os candidatos devem habilitar sua caixa de e-mail para recebimento de 
mensagens do endereço relacoesinternacionais@unip.br.  

 

 
São Paulo, 21 de outubro de 2019. 

 

Universidade Paulista – UNIP 

Internacionalização Acadêmica 

  

 


