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COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DE LÍNGUAS DO CAMPUS 

DE TOLEDO – CELTO 
 
 

EDITAL Nº 24/2021 – CELTO 
 

ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA 
CONTRATAÇÃO PARA VAGA DA SECRETARIA – 
POR MEI – COM CADASTRO RESERVA DO 
CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS – CELTO, 
CAMPUS DE TOLEDO, ANO LETIVO DE 2021. 

 
A Coordenadora do Programa de Ensino de Línguas – CELTO, no uso 

das atribuições legais, e considerando a Resolução nº 263/2017 de 28 de 
setembro de 2017. 

TORNA PÚBLICO:  

A abertura do processo de seleção para CONTRATAÇÃO DE SECRETARIA, 
para atuar no Centro de Ensino de Línguas – CELTO, no ano letivo de 2021.  

1 – PERFIL DO CONTRATADO E ATRIBUIÇÕES  

1.1 – Profissional graduado ou cursando graduação, com habilidades 
interpessoais para lidar com nossos alunos, professores e coordenação. 
Atividades administrativas diversas que exigem fluência no uso de computadores 
e mídias digitais. Comprometimento, organização e proatividade são qualidades 
essenciais para a vaga. 

1.2 – O presente Edital contempla vagas para cadastro reserva no primeiro 
semestre de 2021 e efetivação de dois secretários para atuar no Centro de 
Ensino de Línguas de Toledo no segundo semestre de 2021. 

1.3 – O valor R$850 (Oitocentos e cinquenta reais) pagos por meio de Nota Fiscal 
Eletrônica, gerada por MEI – Micro Empreendedor Individual para trabalhar no 
período de 24hs, de segunda a sábado. 

2 – Inscrição:  

2.1 – A inscrição deverá ser realizada exclusivamente por correio eletrônico, no 
endereço celtounioeste@gmail.com, até às 23h59min do dia 15/09/2021, por 
meio do envio de um Currículo Profissional. Em assunto, identificar: Celto – 
Seleção para Secretaria.  

3 – Processo de Seleção:  
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3.1 – O Processo de Seleção do Centro de Ensino de Línguas de Toledo prevê 
Análise de Currículo, podendo ser chamado para entrevista com coordenação 
do Programa.  

4 – Da Contratação: 	

4.1 – Após a contratação, os profissionais deverão participar do(s) curso(s) com 
a equipe do Celto; 	

4.2 – O profissional poderá rescindir seu vínculo informando a coordenação do 
programa com 30 dias de antecedência. Nesse caso, o profissional será 
responsável por repassar o material, as notas e planejamento ao próximo 
profissional que assumir as suas respectivas turmas. 	

5 – Disposições Gerais:  

5.1 – A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser prorrogado, revogado ou 
anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, 
sem que isso implique em direito à indenização ou reclamação de qualquer 
natureza;  

5.2 – A Coordenação do Centro de Ensino de Línguas de Toledo, na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, poderá editar ato 
específico e reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações 
não previstas no presente Edital;  

 
Publique-se. 

 
                                    TOLEDO, 12 de setembro de 2021 

 
Original assinado 

PROF. DR. CÉSAR AUGUSTO BATTISTI 
Coordenador do Programa de Línguas 

CELTO 


