
                                
 
Seleção de fiscais para CILP 
DO PÚBLICO ALVO 
Poderão se cadastrar, para participar do processo, professores que se enquadrarem 
nas exigências estabelecidas: 
1) Docentes, com licenciatura completa ou em andamento em Língua Portuguesa; 
2) Docentes que atuam no ensino de Português como Língua Estrangeira; 
3) Docentes, com formação em outra licenciatura mas com proficiência em 
Português. 
 
DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
As inscrições estarão abertas de 20  a 27 de novembro de 2016 via formulário online, 
cujo link é: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBxWVeotlc8_ggm06nNDCbaCLtvKIJqav
_0S0P4klnM63WbA/viewform?c=0&w=1	

DOS DADOS PARA CADASTRAMENTO 

Para o cadastramento, serão necessários os seguintes dados: 

• Formulário online devidamente preenchido; 

• Curriculum Vitae; 

• Cópia digitalizada, enviada ao endereço cilpucs@gmail.com, do diploma de 
licenciatura; ou 

• Cópia digitalizada, enviada ao endereço cilpucs@gmail.com, do atestado de 
atuação na área de ensino.	

DO NÚMERO DE FISCAIS 
Haverá um fiscal para cada sala de aula. 
O número de fiscais está condicionado ao número de candidatos que prestarem a 
prova. 
REMUNERAÇÃO 
Os profissionais que atuarem como fiscais, na manhã do exame, receberão a 
remuneração de $ 1300 pesos uruguaios, além de atestado de participação. Caso 
seja necessária a atuação de um ou mais fiscais para a parte da tarde, o 
pagamento , para os dois turnos, será de $ $ 2000 pesos uruguaios. 
 
 
 
 
 
 



 
DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
Os fiscais selecionados serão contatados, via e-mail, até dia 28 de novembro de 
2016. É vedado qualquer pedido de revisão de resultado. 
 
 
DO TREINAMENTO 
Será disponibilizado um webinar, no dia 29 de novembro, às 19 horas, com duração 
aproximada de uma hora. sem custos para os participantes, com os procedimentos e 
as instruções referentes à aplicação dos exames, no período de 02 e 03 de dezembro. 
 
Os fiscais selecionados deverão comparecer, no dia do exame, no local indicado, 1 
(uma) hora antes do horário de início do exame. O atraso além de 15 minutos ou o não 
comparecimento invalida a participação de fiscal no processo de atuação junto aos 
exames. 
 
 
OBS. Quem já participou da atividade de fiscal, também, deverá participar do 
webinar. 
 
 
 
 
 


