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PROCESSO INTERNO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA
'  INTERCÂMBIO NÒ CANADÁ

Edital n° 136/2019, de 25 dé fevereiro de 2019

O Instituto Federal de, Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, por meio da Diretoria de
Desenvolvimento e Gestão dé Pessoas (DDGP) e da Assessoria de Relações Internacionais
(ÀRINTER), torna públicas as regras de seleção intema de servidores Com vistas à participação em
Pürso de Imersão de Comunícaçãp em Língua Inglesa - oferecido pela iLSC Educatípn Group',,
na Cidade de Toronto no Canadá, obedecendo às condições constantes deste Edital.
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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. ' O curso á ser realizado na Escola de \ng\ês ILSC Education Group, Canadá (Toronto) é o,
Curso de Imersão de Comunicação em Língua Inglesa e as atividades envolverão as quatro
habilidades; ouvir, falar, jér e escrevèr. Os estudantes serão expostos a várias situações em que
terão de se comunicar apenas'na língua alvo - inglês.

1.2.: O curso terá duração de quatro semanas, com início em 07/10/2019 e término em 01/11/2019.
As aulas serão ministradas dé segunda à quinta, das 09h às 14h30 e às sextas, das 09b às 12h00.

1.3. . A carga horária total do curso é de 90h. ^

1.4. Além das aulas na escola, a agência Toronto First Steps terá o compromisso de promover
atividades culturais,, nas quais o uso^da língua estará presente em todas as programações. Estas
atividades culturais compõem o programa.

1.5. O servidor selecionado poderá se àfastár de suas atividades la|)orais, sèrh prejuízo da sua
remuneração, dufante todo o período do curso, autorizado através de Portaria de Afastamento, para
Estudo no Exterior com ônus limitado. ^

1.6. É vedada a acumulação de ações de Capacitação,e/ou Qualificação, coqforme Artigo 64 da
Portaria n° 2.110/2013 (Programa de Capacitação e Qualificação). Também é Vedada a acumulação
de afiastamentos e/ou licenças, portanto, durante o período, de realização do curso.o semdor não
poderá estar afastado por qualquer òutro motivo.

1.7. O servidor docente deverá efetuar a reposição de aulas, se necessário, de acordo com
crònograma aprovado pela coordenação do curso. / " ,
















