
 

 

 

 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNO BOLSISTA PARA CURSO DE INGLÊS 

 DA ESCOLA GET IT ACADEMY 

 

Estão abertas as inscrições para a seleção de aluno bolsista da Escola de Inglês Get it 

Academy situada dentro das dependências do Centro Universitário Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos – UNITPAC. 

O aluno será contemplado com seguro de vida contra acidentes pessoais e bolsa integral de 

curso de inglês onde terá direito a todo o material didático, mensalidades e taxas durante o 

período do curso.  

I – Requisitos: 

 Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no UNITPAC. 

 O aluno terá que ter no mínimo 04 (quatro) semestres a cursar e deverá comprovar 

mediante declaração emitida pela coordenação do curso. 

II – Número de vagas 

 02 vagas para aluno bolsista, sendo 01 vaga para o turno (Matutino) e 01 vaga para o 

turno (Noturno). 

III – Carga Horária e atividades 

 O aluno deverá dedicar semanalmente 20 (vinte) horas em atividades administrativas 

dentro da Get it Academy. 

 

 As atividades a serem desenvolvidas serão de apoio a escola Get it Academy, de acordo 

com as demandas da coordenação da escola, em situações tais como: disseminação das 

atividades entre o corpo discente, suporte administrativo e atendimento ao público. 

IV – Inscrição 

 De 02 a 06 de Setembro de 2019, no horário das 8h às 21h na Recepção Geral do 

UNITPAC, mediante preenchimento do formulário de inscrição (anexo 1). 

V – Seleção 

 O processo de seleção será desenvolvido em uma carga horária de 03 horas no dia 09 de 

setembro das 15h às 18h contemplando os seguintes pontos: 

 

 Avaliação comportamental; Trabalho em equipe; Aplicação de ferramentas dinâmicas em 

grupo; Processos motivacionais. 



 

 

VI – Exigências para o cargo 

Proatividade; Espontaneidade; Comunicativo; Conhecimento básico em informática; 

Flexibilidade; Criatividade; Integridade; Coerência; Ética; Profissionalismo. 

VII – Entrevista 

Os alunos selecionados pelo processo seletivo passaram por uma entrevista no dia 10 de 

setembro de 2019 às 15h na escola Get it Academy dentro do UNITPAC, situada no piso 

inferior, bloco F (ao lado do DCE). 

VIII – Resultado 

O Resultado será divulgado no dia 11 de setembro de 2019 no site do UNITPAC. 

 

 

 

Araguaína, 27 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ANEXO 1 

 

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DE ALUNO BOLSISTA 
PARA CURSO DE INGLÊS DA ESCOLA GET IT ACADEMY 

 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Curso: __________________________ Período _____ Telefone (    ) ___________________ 

E-mail:_____________________________________________________________________ 

 

Documentação necessária: (cópia) 

 Comprovante de matricula 
 Declaração da coordenação do curso informando que o aluno(a) terá no mínimo 04 

semestres a cursa para conclusão do curso. 

 

O requerente abaixo assinado declara conhecer e concordar com o edital para seleção de 
aluno bolsista para curso de Inglês da Escola Get it Academy. 

 

 

Araguaína, ____ de setembro de 2019 

 

 

______________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

 


