EDITAL DERI 23/2020
PROGRAMA TOP ESPANHA SANTANDER UNIVERSIDADES
(DOCENTES)
A Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, por meio da Diretoria Executiva de
Relações Internacionais (DERI), torna pública a abertura de inscrições no programa SANTANDER
TOP ESPAÑA.
1. Objetivo
O processo seletivo destina-se a preencher as 01 (uma) vaga titular e 01(uma) vaga de
suplência para participação no programa SANTANDER TOP ESPAÑA 2020.
O programa tem por objetivo possibilitar aos docentes em regime de dedicação exclusiva do
quadro da Unicamp a oportunidade iniciar ou aprofundar seus conhecimentos da língua e da cultura
espanholas por meio de aulas e atividades providas pela Universidad de Salamanca.
O programa terá duração de até 25 dias de viagem, com o embarque programado para a
última semana do mês de junho de 2020.
2. Garantias e Obrigações
2.1 Garantias:
•

01 (uma) passagem aérea para o trecho Brasil-Espanha, e 01 (uma) passagem aérea para
o trecho Espanha-Brasil, cujas condições, classe de voo e datas serão escolhidas a
exclusivo critério do Banco Santander;

•

03 (três) semanas de curso de língua e cultura espanholas na Universidad de Salamanca;

•

03 (três) refeições diárias durante a estadia na Espanha, fornecidas pela universidade de
destino, em local definido pela mesma;

•

Alojamento, escolhido e fornecido pela universidade de destino, para acomodações dos
participantes do programa;

•

Transportes relacionados às visitas culturais acadêmicas realizadas exclusivamente no
âmbito do programa;

•

Transporte entre a sua cidade de origem até a cidade de São Paulo (e volta), para distâncias
superiores a 150 km;

•

Contratação de apólice de seguro saúde internacional e seguro de vida aos participantes do
programa;

•

Eventuais tarifas acadêmicas incidentes sobre o curso fornecido pelo programa.

Nota: todas as demais despesas serão de responsabilidade dos selecionados. A Unicamp não se
responsabiliza pelas garantias dadas pelo Banco Santander ou pela Universidad de Salamanca.

2.2 Obrigações:
•

Cumprir com as todas as condições estabelecidas nos Princípios Gerais do Programa
(disponível na página https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/topespana2020);

•

Participar de todas as atividades acadêmicas e culturais que lhe forem dadas a conhecer
durante a execução do programa;

•

Providenciar a obtenção de seu passaporte;

•

Responsabilizar-se pelos estudantes da Unicamp indicados para participar do programa;

•

Representar a Unicamp em todas as atividades acadêmicas previstas para o programa;

•

Estar ciente das atividades a serem realizadas pelos estudantes dentro do programa;

3. Requisitos
3.1 Requisitos da Unicamp
3.1.1 Ser docente em exercício regularmente contratado em Regime de Dedicação Integral à
Docência e à Pesquisa (RDIDP) ou ser docente em regime integral das seguintes Carreiras
Especiais: MTS, MA, MST, DEL e DEER;
3.1.2 Não possuir pendências referentes a prestações de contas relativas a editais anteriores da
DERI;
3.1.3 Não ter sido contratado ou contratada em caráter emergencial, conforme disposto no artigo
7º da Resolução GR-052/2013;
3.1.4 Não ter desistido de edital da DERI após selecionado(a), no período dos últimos 04 (quatro)
semestres letivos;
3.2 Requisitos do Banco Santander
3.2.1 Estar em efetivo exercício das suas atividades de docência junto à instituição conveniada ao
Santander durante todo o processo de seleção, participação e realização do programa;
3.2.2 Ter conta corrente ativa no banco Santander Brasil, sendo considerada conta corrente ativa
no banco Santander Brasil aquela em que o cliente realizou ou autorizou transações como saque,
depósito, pagamento de contas, TED nos últimos 89 (oitenta e nove) dias e/ou tenha
investimentos (poupança, CDB e Fundos de Investimento) ou empréstimos (Crédito
Pessoal/CDC) vinculados na conta;
3.2.3 Inscrever-se no programa através da página do programa SANTANDER TOP ESPAÑA (na
página https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/topespana2020), até o dia 12/04;
3.2.4 Possuir passaporte cuja validade se estenda por, no mínimo, 06 (seis) meses posteriores à
data de embarque;
3.2.5 Ser brasileiro nato ou naturalizado. ser residente e domiciliado no território brasileiro;
3.2.6 Ter mais de 18 (dezoito) anos completos na data de embarque;

4.

Inscrições
4.1 os candidatos devem inscrever-se no programa pela Plataforma Santander
(https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/topespana2020), até as 23h59min do dia
12/04/2020, de acordo com as instruções da página
4.2 os candidatos devem inscrever-se no processo seletivo da Unicamp, através do e-mail
derime@unicamp.br, até as 23h59min do dia 13/04/2020, com o campo “assunto” preenchido com
“DOCENTE TOP ESPAÑA”. Utilizar para isso a sua conta de e-mail institucional da Unicamp.
4.3 os candidatos devem depositar, no ato de inscrição no processo seletivo da Unicamp, através
do e-mail informado, cópias digitalizadas dos seguintes documentos:
•

Cópia digitalizada do formulário de inscrição (ANEXO I);

•

Cópia digitalizada da carteira funcional da Unicamp;

•

Cópia digitalizada de RG e CPF;

•

Currículo Lattes (link para a página do currículo);

●

Cópia digitalizada do passaporte válido (cuja validade se estenda por, no mínimo, 06 (seis)
meses posteriores à data de embarque do programa). Não será aceita a cópia do agendamento
da solicitação ou do pagamento da taxa do passaporte;

●

Formulário de inscrição da DERI, preenchido e assinado pelo(a) docente, e pelo(a) Chefe da
Unidade ou pelo(a) Chefe de Departamento ao qual o(a) docente está vinculado(a) (com o
carimbo da assinatura). Este formulário está disponível no ANEXO I deste edital. Se o(a)
candidato(a) utilizar qualquer outro formulário de inscrição, terá sua inscrição indeferida;

•

Formulário de inscrição da plataforma Santander;

•

Cópia digitalizada do comprovante de que possui conta ativa no Banco Santander Brasil, no
seu próprio nome;

•

O e-mail utilizado para a inscrição deve ser o e-mail da Unicamp de cada docente;

Nota: o(a) candidato(a) deve juntar toda essa documentação num arquivo só, no formato .pdf, de
forma que o e-mail enviado para a inscrição no processo seletivo da DERI tenha apenas um anexo;
4.4 As inscrições por e-mail para o processo seletivo da Unicamp estarão abertas desde a
publicação deste edital.
5. Processo Seletivo
5.1 A documentação enviada será conferida e, caso esteja de acordo com o exigido pelo edital,
será analisada pela Comissão Organizadora do processo seletivo;
5.2 Cada examinador atribuirá nota entre 00 (zero) e 05 (cinco) aos itens: Currículo Lattes,
Motivação, Interesse Institucional, e Experiência Profissional Relacionada. A nota de cada
candidato será obtida pela média aritmética da pontuação conferida pelos examinadores. A
classificação dos candidatos se dará, em seguida, pela ordem decrescente das notas finais;
5.3 Aos 02 (dois) melhores classificados serão dadas as vagas de titular e de suplente,
respectivamente. Após a classificação, a DERI enviará um e-mail de confirmação de interesse para
os candidatos selecionados. O candidato deve confirmar seu interesse em, no máximo, 48 horas

a contar do envio do e-mail de confirmação; Caso o candidato não confirme, será chamado o
candidato seguinte da classificação;
5.4 A DERI, então, enviará os nomes e informações dos selecionados para o Banco Santander,
que fará a sua confirmação até o prazo indicado no cronograma e convocará os selecionados a
assinarem, remotamente, o Termo de Adesão ao programa SANTANDER TOP ESPAÑA. Caso o
termo não seja assinado em tempo, será chamado o próximo candidato da suplência;
5.5 Após a confirmação do Banco Santander, a DERI publicará a lista de aprovados no seu
endereço eletrônico (http://www.internationaloffice.unicamp.br/);
5.6 Em caso de desistência de qualquer um dos titulares será chamado o estudante da 1ª vaga de
suplência, e assim por diante;
6. Disposições Finais
6.1 Os candidatos que participarem do programa SANTANDER TOP ESPAÑA deverão se
comprometer a, quando chamados, comparecer a uma reunião de avaliação do seu período
de participação no programa, a ser realizada por representantes da DERI;
6.2 Em nenhuma etapa do processo caberá recurso;
6.3 Casos omissos devem ser enviados à Diretoria Executiva de Relações Internacionais pelo
e-mail derime@unicamp.br;
7. Cronograma
Fase

Descrição

Responsável

Período (ano 2020)

Inscrição na Plataforma
Santander

Preenchimento e envio
de dados através da
página do SANTANDER
TOP ESPAÑA

Docente

Até 12/04

Inscrição pelo e-mail da
DERI

Preenchimento de
formulário e envio de
documentos por e-mail

Docente

Até 13/04

Classificação dos
candidatos

Classificação conforme
descrita pelo edital

DERI

14/04 a 17/04

Confirmação do
interesse

O contato será feito e
deverá ser respondido
por e-mail;

DERI e Docente

17/04 a 23/04

Envio dos nomes para o
Banco Santander

Envio dos nomes dos
selecionados

DERI

Até 05/05

Aprovação do Banco
Santander

Análise e confirmação
dos nomes, notificação
será dada por e-mail

Banco Santander

Até 20/05

Assinatura do Termo de
Adesão ao programa

Assinatura do Termo de
Adesão

Docente e Banco
Santander

Até 27/05

Embarque para o TOP
ESPAÑA

Início da viagem e da
participação

Docente e Banco
Santander

29/06

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DOCENTES
PROGRAMA DE INTERCÂMBIOS – DERI
NOME E NÚMERO DO EDITAL: 23/2020 – Top España
PAÍS DE DESTINO: Espanha
Dados Pessoais
1. Nome Completo:

2.

Endereço residencial:

3.

Data de Nascimento:

4.

Passaporte:

5.

Documento de identificação:

6.

CPF:

7.

Telefone residencial:

8.

Telefone celular:

Informações acadêmicas
9.

Matrícula:

10.

Unidade/Departamento:

11.

Ramal unidade:

12.

E-mail:

Currículo Lattes
(link)
Carta de Motivação
(até 01 página)

Experiência Acadêmica
(até 01 página: pesquisa e/ou atividades de colaborações relacionadas ao conteúdo do programa)

Benefícios Institucionais
(até 01 página: aproveitamento pessoal e no âmbito da unidade)

Eu, _______________________________________________________________________________, declaro estar
ciente e de acordo com todos os termos e condições estabelecidas no edital 23/2020.

_________________________________________
[Assinatura do candidato]
Eu, ______________________________________________________________________________, declaro estar
ciente e de acordo com a participação do docente no Programa Top España que ocorrerá durante 25 dias a partir
de junho de 2020.

_______________________________________
[Carimbo e Assinatura do Diretor da Unidade ou Chefe de Departamento]

