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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
REITORIA 

COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CoRI 
 
 

RETIFICAÇÃO DA CHAMADA INTERNA/UEPB/REITORIA/CORI/003/2020	
	

A Universidade Estadual da Paraíba, através da Coordenadoria de Relações Internacionais - 
CoRI, torna pública a Chamada para Seleção Interna de Professor Efetivo, Coordenador ou 
Gestor da UEPB, que queira se candidatar ao PROGRAMA DE BOLSAS TOP ESPANHA 
SANTANDER UNIVERSIDADES – 2020, promovido através da celebração de Convênio 
entre a Universidade Estadual da Paraíba e o Banco Santander (Brasil) S/A, em fevereiro de 
2020, para intercâmbio internacional na Universidad de Salamanca (Espanha), de acordo as 
diretrizes e as alterações supervenientes estabelecidas pelo Banco parceiro. 
 
 
1. CONDIÇÕES GERAIS 
 

1.1 A presente Chamada Interna visa selecionar 01 (um) Professor Efetivo, Coordenador ou 
Gestor da UEPB, para participar de um curso de língua e cultura espanhola, durante 3 (três) 
semanas, a ser promovido pela Universidad de Salamanca – Cursos Internacionales, na 
Espanha.	
1.2 A seleção do candidato pela UEPB será dirigida pela CoRI.	
 
2. REQUISITOS DO CANDIDATO 	
 
2.1 Poderá se candidatar à seleção prevista nesta Chamada Interna o Professor Efetivo, 
Coordenador ou Gestor da UEPB que atender aos seguintes requisitos:	
2.1.1 Ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do Artigo 5º 

do Código Civil (Lei nº 10.046/2002); 
2.1.2 Possuir Conta Corrente aberta junto ao SANTANDER; 
2.1.3 Estar exercendo regularmente suas atividades de docência, coordenação ou gestão 

administrativa na instituição;	
2.1.4 Pertencer ao quadro de efetivos da UEPB;	
2.1.5 Não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo 

Grupo Santander.	
2.1.6 Apresentar uma Carta de Intenções na qual deve constar que o candidato possui 

interesses conexos às áreas de estudos desenvolvidas pela Universidad de Salamanca.	
 
3. PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO 
 

3.1 Os candidatos elegíveis nas condições e requisitos expressos no Item 2 desta Chamada 
Interna poderão se inscrever gratuitamente até o dia 30 de outubro de 2020, das 08h às 11h, e 
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das 14h às 16h, na sala da Coordenadoria de Relações Internacionais (CoRI) em Campina 
Grande - PB. Endereço: Rua Baraúnas, 351, Bairro Universitário - Prédio Administrativo 
da Reitoria, sala 227, 2º Andar. Enquanto perdurar os efeitos da Portaria 
UEPB/GR/0015/2020, que institui alterações no âmbito das atividades administrativas da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), as inscrições serão realizadas 
EXCLUSIVAMENTE por e-mail. Clique no link a seguir para maiores instruções:  
 
http://coordenadorias.uepb.edu.br/cori/cori-informa-sobre-novo-procedimento-de-inscricao-para-
programa-top-espanha-docentes-edicao-2020/ 
 
3.2 O candidato deverá comparecer à CoRI munido da seguinte documentação: 	
 
a)Formulário de Inscrição, devidamente preenchido, em duas vias (ANEXO I);	
b)Originais e Cópias da Carteira de Identidade e CPF;	
c)Comprovante da atividade de docência, coordenação ou gestão administrativa na 
instituição; 
d)Carta de Intenções na qual deve constar que o candidato possui interesses conexos às 
áreas de estudos desenvolvidas pela Universidad de Salamanca,  em duas vias;	
 
4. DA SELEÇÃO E RECURSOS 
	
4.1 A Seleção será realizada através de uma prova que avaliará, dentre outras competências, o 
domínio e a capacidade interpretativa do idioma espanhol. 
4.1.1 A prova será composta por questões objetivas. 
4.1.2 O local, data e horário da realização da prova será divulgado posteriormente às inscrições 
no site da CoRI http://coordenadorias.uepb.edu.br/cori/ 
4.1.3 No período de aplicação, a prova terá duração mínima de 01 (um) hora e máxima de 3 
(três) horas.	
4.1.4 É de inteira responsabilidade do candidato obter a informação por meio eletrônico sobre 
horário, local, sala de realização das provas objetiva desta seleção.	
4.1.5 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.	
4.1.6 Os recursos de impugnação de questões ou gabarito preliminar deverão ser apresentados 
presencialmente na Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB, em até dois dias úteis 
após a realização da prova.	
4.1.7 Os recursos de impugnação do resultado preliminar deverão ser apresentados 
presencialmente na Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB, em até dois dias úteis 
após a divulgação do resultado preliminar.	
 
5. DOS BENEFÍCIOS E POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA	
 
5.1. O Santander Universidades se responsabiliza por providenciar os voos de ida e volta de 
Madrid, traslados até Salamanca, hospedagem, alimentação, custo integral do curso, material de 
apoio e certificado;	
5.1.1 A UEPB não se responsabiliza em custear eventuais despesas não inclusas na bolsa 
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ofertada pelo programa.	
 
5.2 A bolsa será ofertada ao candidato vencedor da seguinte categoria:	
 

CATEGORIA – PROFESSOR EFETIVO, COORDENADOR OU GESTOR DA 
UEPB	

 
 
Maior pontuação na prova objetiva que avaliará, dentre outras competências, o domínio 
e a capacidade interpretativa do idioma espanhol.	
 

 
5.3 – São critérios de desempate, sucessivamente:	
 
a) O candidato que apresentar o maior tempo de efetivo exercício na instituição;	
b) O candidato com maior idade.	
c) Persistindo o empate, o desempate será por sorteio público.	
 
5.4 Antes da divulgação do resultado final junto ao Santander, existindo bolsa remanescente em 
face da desistência do candidato selecionado, será esta redistribuída para candidato da mesma 
lista de origem do candidato desistente, de acordo com a ordem de classificação. Esse 
procedimento será repetido sempre que houver candidatos classificados ou até que se aloque a 
bolsa ofertada ou até que se expire o prazo informado no cronograma de execução. 	
 
6. CALENDÁRIO PREVISTO	
 
Item Data 
Lançamento da Chamada Interna 06 de fevereiro de 2020	
Inscrição dos candidatos na CoRI	 Até 30 de outubro de 

2020	
Realização da prova objetiva A ser divulgada. 
Recursos de impugnação de questões ou gabarito preliminar	 Até 2 dias úteis após a 

divulgação do gabarito 
preliminar. 

Divulgação do gabarito oficial e resultado preliminar  A ser divulgada. 
Os recursos de impugnação do resultado preliminar	 Até 2 dias úteis após a 

divulgação do resultado 
preliminar. 

Divulgação prévia do candidato selecionado no portal da 
UEPB.	

Até 8 dias úteis após o 
final do prazo para 
interposição de recursos 
do resultado preliminar.	
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Assinatura dos termos de adesão e termos de indicação. A ser divulgada.	
Início das atividades no exterior Julho de 2021	
 
 

7. OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA 	
 

7.1 O contemplado deverá assinar o Termo de Adesão e Concordância às disposições dos 
Princípios Gerais do Programa de Bolsas TOP ESPANHA do Santander Universidades;	
	
7.2 O contemplado concordará em representar a UEPB na Universidad de Salamanca 
(Espanha), coordenar o estudante selecionado pela CoRI e participar de todas as atividades 
acadêmicas e culturais que lhe forem dadas a conhecer no país de destino;	
 
7.3 Ao regressar, o contemplado deverá auxiliar o estudante selecionado na consecução do 
relatório de todas as atividades acadêmicas e culturais desenvolvidas no exterior.	
 
8. OBSERVAÇÕES FINAIS	
 

8.1 Eventuais casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Relações Internacionais da  
UEPB	
 
9. INFORMAÇÕES SOBRE A CHAMADA INTERNA E O PROGRAMA DE BOLSAS 
TOP ESPANHA DO SANTANDER UNIVERSIDADES	
 

Coordenadoria de Relações Internacionais: Av. das Baraúnas, nº 351, Bairro Universitário. 
Prédio Administrativo da Reitoria, sala 227,  2º andar, Campina Grande-PB.	
Telefone: (83) 3315-3415  
Facebook: www.facebook.com/cori.uepb	
Instagram: https://www.instagram.com/cori_uepb/  	
 
 

Campina Grande-PB, 31 de março de 2020.	
 
 

Prof. Cláudio Simão de Lucena Neto	
Coordenadora de Relações Internacionais 

Universidade Estadual da Paraíba 
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ANEXO I – Formulário de Inscrição	

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

PROGRAMA DE BOLSAS TOP ESPANHA  

SANTANDER UNIVERSIDADES – 2020	

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS	

Nome:	

 

Matrícula: CPF: Campus:  

Setor de Trabalho: 

Telefone cel.: Tel.res.: 

E-mail: 

 

OBSERVAÇÕES (CAMPO DE PREENCHIMENTO RESERVADO À CoRI) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
 

 

__________________________ 

(CAMPO DE PREENCHIMENTO 
RESERVADO À CORI) 

	

	

_________________	

(CAMPO	DE	PREENCHIMENTO	RESERVADO	À	
CoRI)	


