PROGRAMA FULBRIGHT

PROFESSOR ASSISTENTE DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS EUA (FLTA)
A Comissão Fulbright seleciona bolsistas para o Programa de Professor Assistente de
Língua Portuguesa, visando incrementar o ensino de Língua Portuguesa em
universidades nos EUA e estreitar as relações bilaterais entre os dois países.

1 REQUISITOS
a) possuir nacionalidade brasileira, não cumulada com nacionalidade norteamericana;
b) possuir bacharelado ou licenciatura em língua portuguesa e/ou inglesa, com
conclusão após 31 de dezembro de 2010;
c) ter proficiência em inglês conforme item 3.2, alínea d.
d) não receber ou ter recebido bolsa ou benefício financeiro da Comissão
Fulbright, do Governo Federal ou de outras entidades brasileiras para o
mesmo objetivo, sob pena de cancelamento da bolsa e de obrigação de
ressarcimento dos valores pagos, monetariamente atualizados; e
e) residir no Brasil, no momento da candidatura e durante todo o processo de
seleção.

2 VAGAS, DURAÇÃO E BENEFÍCIOS
2.1 Serão concedidas até 20(vinte) bolsas com duração de 9 meses no ano acadêmico
2016-2017 da instituição anfitriã nos EUA (agosto/setembro 2016 a maio/junho de
2017). O programa prevê passagem aérea, além dos benefícios de moradia,
alimentação e seguro saúde. Os valores e tipos de benefícios dar-se-ão de acordo com
a localidade da instituição anfitriã nos EUA, que será identificada pelo Programa
Fulbright.
2.2 O bolsista deverá cursar duas disciplinas por semestre, sendo uma delas,
obrigatoriamente, de conteúdo relativo aos estudos sobre os EUA (história e cultura
norte-americana), e outra de livre escolha do bolsista.
2.3 A Comissão Fulbright orientará o bolsista, para obtenção do visto de entrada nos
EUA, na categoria J-1, sempre com isenção do pagamento das taxas de emissão de
visto. Os custos para emissão do passaporte são de responsabilidade do bolsista. Não
serão concedidos vistos J-2 e nem quaisquer tipos de auxílios para dependentes.

3 INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição deverá ser feita, exclusivamente, mediante o preenchimento, em
inglês, do formulário de inscrição on-line disponível em www.fulbright.org.br.
3.2 Ao formulário on-line de inscrição deverão ser anexados:
a) documento de identificação oficial com foto, preferencialmente passaporte
válido, alternativamente carteira de identidade ou CNH;
b) curriculum vitae em inglês com no máximo três páginas;
c) diploma e histórico da graduação – bacharelado ou licenciatura em língua
portuguesa e/ou inglesa e, onde couber, pós-graduação stricto sensu
(concluída ou em andamento), em português ou inglês;
d) (três) cartas de referência, em inglês, preenchidas segundo as instruções do
formulário de inscrição on-line;
e) comprovante do teste de proficiência em língua inglesa (score report) TOEFL
ITP, TOEFL iBT ou IELTS válidos e realizados após 1 de julho de 2014, com
pontuação mínima conforme Tabela 1:
f) caso tenha entrado nos EUA com visto(s) J-1, anexar cópia do(s) visto(s) e
formulário(s) DS2019.
Tabela 1
Testes aceitos
Nota mínima
TOEFL iBT (Test of English as a Foreign 79 ou superior
Language – Internet Based Test)
TOEFL ITP (Test of English as a Foreign 550 ou superior
Language – Institutional Testing Program)
IELTS (International English Language 6,0 ou superior
Testing System)
3.3 A Comissão Fulbright solicitará aos candidatos selecionados durante a fase de
implementação da bolsa documentação adicional, em especial apresentar passaporte
atualizado e tradução juramentada ou certificada da documentação acadêmica, sem
custos para a Comissão.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, reservandose a Comissão Fulbright o direito de excluí-lo da seleção ou do Programa se a
documentação requerida for apresentada com dados parciais, incorretos ou
inconsistentes em qualquer fase do concurso.
4 DA SELEÇÃO
4.1 A seleção desenvolver-se-á em duas etapas: fase nacional e fase internacional. Na
fase nacional, será realizada pré-seleção em três etapas, todas de caráter eliminatório:
verificação da consistência documental, análise de mérito técnico-científica e

entrevistas, via vídeo conferência ou por telefone. Na etapa internacional, os
candidatos serão submetidos à aprovação do Board do Programa Fulbright nos EUA.

5 CRONOGRAMA
Período
Até 20 de outubro de 2015
Outubro de 2015
Novembro de 2015
Dezembro de 2015
Abril/maio de 2016
Agosto/setembro de 2016 a
maio/junho de 2017

Atividade Prevista
Envio das candidaturas (inscrições)
Processo de análise das candidaturas
Entrevistas
Divulgação do resultado da etapa nacional
Divulgação do resultado final da seleção e definição
da instituição de destino nos EUA
Atividades nos EUA

