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EDITAL 01/2021:  SELEÇÃO RELÂMPAGO PARA A FORMAÇÃO A 
DISTÂNCIA SOTAQUÉBEC – BOURSES DE FAMILIARISATION  

 
Tipo: Seleção de candidaturas para curso a distância intitulada SOTAQUÉBEC – Bourses de 
Familiarisation para docentes das Instituições brasileiras de Ensino Superior (IES) em Letras – 
Língua e Literatura francesas, associados/as às Associações dos Professores de Francês dos 
Estados e do DF afiliadas ativas à FBPF no ano de 2021.  
 

A Federação Brasileira dos Professores de Francês, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 01 177 203/ 

0001-10, em parceria com o Bureau do Québec em São Paulo, torna público para o 

conhecimento dos/as interessados/as, que realizará seleção relâmpago para indicar dezesseis 

candidaturas de associados/as da APFs Estaduais e do DF, para que os contemplados/as 

participem de uma formação a distância em 28 e 29 de junho de 2021, organizada pela École de 

Langue de l’Université de Montréal.   

I  OBJETO 
1.1 Processo seletivo de dezesseis candidaturas/as de docentes universitários/as do curso de  
Letras – Língua e Literatura francesas e membros das APFs dos Estados e do DF para formação 
intitulada SOTAQUÉBEC – Bourses de familiarisation, em 28 e 29 de junho, totalizando 12 horas.  
a) Será considerado/a candidato/a para esse edital, o/a candidato/a que seja membro de 

uma APF estaduais e do DF considerada , sendo essa APF ativa junto à FBPF no ano de 
2021, conforme item 3.2 deste edital;  

b) Os/as candidatos/as deverão, obrigatoriamente, declarar serem docentes dos cursos de 
Letras – Língua e Literatura francesas de uma IES brasileira seja como docente efetivo 
seja como docente substituto até a data da realização dessa formação;  

c) O/a candidato não tenha nacionalidade canadense;  
d) As 16 (dezesseis) bolsas estarão distribuídas em dois grupos: Grupo A: 10 (dez) vagas 

para membros das APFs ativas em 2021; B) Grupo B: 6 (seis) vagas para candidaturas de 
membros das diretorias das APFs dos Estados e do DF, sendo uma candidatura por 
região do pais e do DF. Esclarecemos que os membros dos respectivos Conselhos Fiscais 
integrarão o Grupo A; 

e) A FBPF não se responsabilizará por Dossiers de Candidature enviados para essa 
formação e que, porventura, não sejam aceitos pela instituição parceira no Québec;  

1.2 O apoio para participação cobrirá os seguintes itens:  
a) A participação em atelier sociocultural sobre o Québec (eixo cultural, literário, histórico 

e linguístico) destinado aos docentes de língua e literatura francesas no Brasil;  
b) As atividades se desenvolverão nos dias 28 e 29 das 10h à 13h et 14h à 17h (horário de 

SP) a distancia por meio da Plateforme Studium que será disponibilizada pela Escola de 
Línguas da UdeM; 

c) Declaração de participação encaminhada pela École de langues de l’UdeM. 
d) De acordo com a orientação do BQSP: o apoio se dará com material pedagógico, as 

sessões on-line, uma sondagem de apreciação e uma declaração de participação.  
 

II  DOS REQUISITOS/PERFIL PROFISSIONAL EXIGIDO E DA SELEÇÃO  
2.1 O presente edital para seleção de 16 (dezesseis) candidaturas na formação a distância 
SOTAQUÉBEC – Bourses de Familiarisation, estabelece que o/a candidato/a: 
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a)  Seja membro ativo/a de uma APF Estadual ou do DF, obrigatoriamente, na categoria 
“Professor/a”; 

b)  Encaminhe uma Declaração de Associado de sua APF de origem; ver Anexo 1. A FBPF 
entrará em contato com a diretoria das APF estadual ou do DF para confirmação dessa 
informação, caso julgue pertinente;  

c)  Seja um membro de uma APF afiliada à FBPF em 2021 conforme item 3.2; 
d)  Seja professor/a do curso de francês – Língua e Literatura francesas, docente efetivo 

ou docente substituto de uma instituição de ensino superior (IES) brasileira;  

f)   Aceite fazer apresentações ou testemunho de sua experiência nessa formação, caso 

seja solicitado pela FBPF ou pelo Bureau do Québec em São Paulo ou por sua 

associação de origem; bem como depoimento sobre sua participação nessa formação 

para divulgação em página das entidades parceiras nessa promoção em rede social, 

Ifprof Brésil ou demais canais de comunicação da FBPF; 

i)  Preencha seu Dossier de candidature conforme as orientações presentes no Anexo 1 
desse edital, assinando o mesmo; 

l)   Não tenha nacionalidade canadense. 
2.2 Como critério de seleção tem-se:  
a)  Para o Grupo A: anos de antiguidade como membro de sua associação de origem e em 

caso de empate, e como critério de desempate, o fato de ter sido membro de uma 
diretoria da associação, Conselho Fiscal. Se ainda persistir o empate, o critério de 
desempate será a idade, sendo que o candidato de maior idade será contemplado;  

b)  Para o Grupo B : antiguidade como membro da diretoria da APF de origem e em caso 
de empate, o critério de desempate será ter sido membro de Conselho Fiscal. Se ainda 
persistir o empate, o critério de desempate será a idade, sendo que o candidato de 
maior idade será contemplado. Apenas um candidato por região será contemplado e 
um/a candidato do DF. 

 
III  DAS ASSOCIAÇÕES MEMBROS DA FBPF – ATIVAS EM 2021 
3.1  Considera-se associação ativa junto à FBPF aquela com CNPJ ativo junto ao cadastro nacional 
da Receita Federal e aquela que teve sua diretoria eleita e com a escrituração jurídica atualizada 
até dezembro de 2020, sendo que casos omissos serão resolvidos pela comissão final desse 
edital; 
3.2 São elegíveis para esse edital, os/as candidatos/as das seguintes associações por região:  

a)  Nordeste : AFRASE, APFCE, APFEBA, APFPB, APFRE (APFPE), PROFARN ;  
b)  Norte : APFRR et APROFAP ;  
c)  Centro-oeste: APFDF, APFEMS et APFMT;  
d)  Sudeste : APFERJ, APFES, APFESP, APFMG ; 
e)  Sul : APFPR, APFRS et APFSC. 
 
IV  DA INSCRIÇAO NO PROCESSO SELETIVO 
4.1  Envio do dossier de candidatura para Denise Gisele de Britto Damasco no e-mail 
fbpf.presidente@gmail.com e para Pedro Armando de Almeida Magalhães no e-mail  
fbpf.secretaria@gmail.com  
4.2  As inscrições serão aceitas do dia 10 de maio até às 13h de 24 de maio de 2021;  
4.3 Deve-se constar no campo assunto do e-mail “Edital_01_2021_BQSP_nomedo 
candidato_SIGLA DA ASSOCIACAO MEMBRO DA FBPF”; 
4.4 A candidatura é composta pelos documentos abaixo:  

mailto:fbpf.presidente@gmail.com
mailto:fbpf.secretaria@gmail.com
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a)  Dossier de candidature, orientações disponíveis no Anexo 1 desse edital, sendo que os 
documentos relacionados no item 4.4, que compõem a candidatura, deverão ser 
anexados em uma única mensagem de e-mail de candidatura. Toda a documentação 
deve ser anexada impreterivelmente no mesmo e-mail. Dossiers de candidature 
incompletos e/ou candidaturas enviadas com documentação incompleta serão 
desclassificados, documentos enviados separadamente não serão considerados em 
hipótese alguma; 

4.5 Os membros da diretoria da Federação Brasileira dos Professores de Francês, gestão 
2020/2022, não são elegíveis para este Edital; 
4.6 A comissão de seleção não se responsabiliza por dificuldades no envio da candidatura devido 
às questões técnicas. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições enviadas para este 
edital fora do prazo ou com documentação incompleta, observando que os arquivos com o 
Dossier de Candidature não podem ultrapassar 7Mo: recomendamos o uso do formato .zip). 
Uma vez o dossiê de candidatura completo recebido, o candidato receberá uma confirmação do 
recebimento do dossiê. 
 
V DISPOSIÇÕES FINAIS  
5.1. O resultado dessa chamada será publica no site da FBPF até o dia 25 de maio do corrente: 
www.fbpf.org.br .  
5.2 A comissão desse edital e a FBPF não se responsabilizarão caso as candidaturas não sejam 
aceitas pela instituição parceira da FBPF, que nos acordou essa formaçào a distância, intitulada 
SOTAQUÉBEC – Bourses de Familiarisation para docentes das Instituições brasileiras de Ensino 
Superior (IES) em Letras – Língua e Literatura francesas; 
5.3 A FBPF não arcará com nenhuma despesa referente a esse edital. 
5.4 O envio da candidatura pelo associado/a pressupõe o aceite às condições desse Edital 
01/2021 da FBPF. 

DATAS IMPORTANTES  

EDITAL 01/2021:  SELEÇÃO RELÂMPAGO PARA A FORMAÇÃO A DISTÂNCIA SOTAQUÉBEC – 

BOURSES DE FAMILIARISATION  

• Lançamento do edital: 07 de maio de 2021; 

• Inscrições de candidaturas: de 10 de maio de 2021 até às 13h de 24 de maio de 

2021; 

• Período previsto para resultado final desse edital: dia 31 de maio de 2021 no site 

da FBPF / Appels:  Appels de la FBPF – Fédération Brésilienne des Professeurs de 

Français   

 
Brasília, 07 de maio de 2021 

             

Denise Gisele de Britto Damasco 
Presidente da FBPF - Gestão 2020/2022 

http://www.fbpf.org.br/
http://fbpf.org.br/site/appels-de-la-fbpf/
http://fbpf.org.br/site/appels-de-la-fbpf/

