EDITAL nº 02/2017
SELEÇÃO DE CANDIDATOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO WORKSHOP: “FOCUS
ON CORE ACADEMIC SKILLS” A SER REALIZADO NA FACULDADE MULTIVIX
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A Faculdade Multivix Cachoeiro de Itapemirim, através da Coordenação de Pesquisa e
Extensão, faz saber que estão abertas as inscrições de candidatura ao processo seletivo, para o
preenchimento de 20 (vinte) vagas para o curso: Focus on Core Academic Skills, aprovado pelo
programa Researcher Connect 2017, oferecido pelo Newton Fund Professional Development &
Engagement Programme, co-financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Espírito Santo (FAPES), e com apoio do British Council, a ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de
fevereiro de 2018 nas dependências da Faculdade Multivix Cachoeiro de Itapemirim.

1 - O Programa:
Researcher Connect – programa para pesquisadores desenvolverem excelentes habilidades
em comunicação científica a serem utilizadas em contextos internacionais e multiculturais.
Objetivo: E busca o aperfeiçoamento de profissionais que estejam voltados para a pesquisa
científica, que possam estar imbuídos de espírito científico, bem como desenvolver e despertar
suas habilidades acadêmicas a fim de apresentar propostas de impacto que possam realmente
inserir no sul do Espírito Santo nas discussões acadêmicas, científicas, tecnológicas e de
inovação.

I. Idioma: O curso todo será ministrado em inglês;
II. Temas: Foundation Module; Abstracts; Persuasive Proposals; Presenting with Impact
III. Duração: 3 dias, com módulos de 8 horas cada dia, totalizando 24 horas de curso.

* a ausência em qualquer um dos dias acarretará na exclusão do participante, bem como no
não recebimento do certificado ao final do curso.

2 - Requisitos para candidatura:
I. Ser doutorando, pós-doutorado e professor do ensino superior no estado do Espírito
Santo, com título de doutor ou pós-doutorado (com até 10 anos de titulação);
II. Demonstrar nível B1 ou superior de proficiência na língua inglesa de acordo com o
Quadro Comum Europeu de Referência - CEFR.
III. Participantes que não demonstrarem nível B1 ou superior não serão elegíveis

3. Documentos para inscrição: Para se inscrever no processo de pré-seleção deste edital, o
candidato deverá realizar a inscrição até 13 de outubro de 2017, enviando o currículo lattes,
contato (Telefone e Email) bem como os documentos pessoais scaneados (RG, CPF,
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE MAIOR TITULAÇÃO,) através do email ednea.carletti@multivix.edu.br.

4. Processo de seleção: O processo de seleção será de caráter classificatório e eliminatório e se
dará em uma única fase em que classificará 20 (vinte) candidatos, conforme os seguintes
critérios:
I. Melhor nível de proficiência em inglês;
II. Se pesquisador ou docente, maior tempo de vinculação.
III. Se estudante, etapa mais avançada do programa de estudos;

O resultado será divulgado via e-mail, telefonema e pelo site da Faculdade Multivix Cachoeiro de
Itapemirim.

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de setembro de 2017.
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