
 

Comunicado EFAPE  
 

A SEE através da EFAPE, em função da parceria com a Associação Cultura Inglesa São Paulo, 
comunica a abertura de novas turmas do Programa Social de Formação Continuada de 
Professores de Língua Inglesa para a capital, o litoral e o interior do Estado de São Paulo, para 
os seguintes cursos: 

 
1. Língua Inglesa realizado pela Associação Cultura Inglesa São Paulo; 

2. Extensão universitária online para professores da Rede Pública, realizado pela 
Faculdade Cultura Inglesa. 

 
Regras gerais: 

 
Não poderão participar do programa os professores que já fazem ou farão outro curso também 
objeto de bolsa da Associação Cultura Inglesa São Paulo ou de outra instituição. 

 
Pré-requisitos 

 
a. Todos os candidatos devem ser professores portadores de licenciatura em Língua Inglesa, 

(permitida a dupla licenciatura Inglês-Português) efetivos ou temporários, que estejam 

obrigatoriamente ministrando aulas de inglês na Rede Pública Estadual, ou professores efetivos 

em Língua Inglesa designados para funções relacionadas à formação continuada. 

b. Os candidatos devem ser professores efetivos em Língua Inglesa permitindo-se também a 

candidatura de professores efetivos de Língua Portuguesa desde que tenham licenciatura dupla 

e estejam ministrando aulas de língua inglesa na Rede Pública Estadual; 

c. Os candidatos podem ser OFA em Língua Inglesa com aulas atribuídas prioritariamente nos 

CELs. 

d. Além dos requisitos acima, para os cursos na Faculdade Cultura Inglesa, o candidato deve ter 

concluído o nível UI3 de Língua Inglesa na Cultura Inglesa ou obter uma classificação superior 

ao UI3 no teste de classifiação de Língua Inglesa ou ainda ter o TOEIC com pontuação acima de 

700 pontos. 

 
1. Curso de Língua Inglesa realizado pela Associação Cultura Inglesa São Paulo; 

 
1.1 – Teste de Classificação 
O teste não é eliminatório, apenas classificatório. 

 
1.2. Para os cursos de Língua Inglesa na Cultura Inglesa ou Cultura Inglesa Entry, o teste 
será presencial. 

 

1.3 - Período de inscrição  

 

A inscrição para os cursos regulares deverá ser feita no seguinte  link  
https://www.sphinxnaweb.com/SurveyServer/s/culturainglesasp/COGESP/Inscricao_COGESP_2020.htm 

no período de   20/01/2020 a 25/01/2020 disponibilizado no site da Cultura Inglesa para inscrição.         
A relação de nomes inscritos será publicado no site da Cultura Inglesa no dia 27/01/2020. 
 
1.4 - Período agendamento de  teste de classificação de nivel 
O teste presencial de classificação de nível para os inscritos publicados no site da Cultura 
Inglesa, deverá ser agendado por telefone, na unidade da Cultura Inglesa ou Cultura Inglesa 
Entry em que deseja frequentar o curso Língua Inglesa nos dias 27/01/2020 e 28/01/2020, das 

https://www.sphinxnaweb.com/SurveyServer/s/culturainglesasp/COGESP/Inscricao_COGESP_2020.htm


 

08:00 às 17:00. Neste momento, o candidato deverá escolher o horário do teste de acordo com 
a disponibilidade ofertada pela unidade escolhida.  

 

Data, horários e locais da realização do teste presencial para o curso de Língua 

Inglesa na Cultura Inglesa ou Cultura Inglesa Entry: O teste de classificação poderá ser 

feito nos dias 29/01/2010 e 30/01/2020. O candidato deverá fazer o teste presencial de 

classificação na unidade da Cultura Inglesa ou Cultura Inglesa Entry, no dia e horário 

agendado durante o período de inscrição, conforme item 1.4. 

 

1.5.Documentação a ser apresentada pelo candidato no dia do teste presencial e no 

ato da matrícula: 

• Cópia do Diploma da Graduação em Letras e Licenciatura em Língua Inglesa. 

• Declaração do Diretor da Unidade Escolar da Rede Estadual confirmando que o 
candidato está atualmente ministrando aulas de Língua Inglesa na escola. 

• Cópia do último holerite. 
• Cópia do CPF, RG e comprovante de residência (com CEP) 

 
1.6.Endereços e telefones das unidades da Cultura Inglesa e Cultura Inglesa Entry: 
 

Unidade Endereço Telefone 

Cultura Inglesa Aclimação Rua Pedra Azul, 597 (11) 5539-1750 

Cultura Inglesa Alphaville Av. Copacabana, 456 (11) 4153-9143 

Cultura Inglesa Americana Rua Sete de Setembro 1296 – Chácara 
Girassol 

(19) 3407-1331 

Cultura Inglesa Araraquara Avenida Barroso, 568 (16) 3331-5373 

Cultura Inglesa Bauru Rua Virgílio Malta, 14/35 (14) 3223-3016 

Cultura Inglesa Butantã Rua Des. Armando Fairbanks, 199 (11) 3816-7300 

Cultura Inglesa Campinas – Barão 
Geraldo 

Av. Dr. Romeu Tórtima, 538 (19) 3289-3380 

Cultura Inglesa Campinas - Cambuí Rua Dr. Antônio da Costa Carvalho, 480 (19) 3255-8656 

Cultura Inglesa Entry Campo Limpo Estrada do Campo Limpo, 2690 (11) 5846-0060 

Cultura Inglesa Entry Diadema Av. Alda, 766 - Centro (Próxima ao 
Shopping Praça da Moça) 

(11) 4044-4446 

Cultura Inglesa Franca Rua Ouvidor Freire, 2320 (16) 3722-0011 

Cultura Inglesa Granja Viana Rua José Felix de Oliveira, 189 (11) 4702-5408 

Cultura Inglesa Guarulhos Rua Brasília Castanho de Oliveira, 280 (11) 2461-1032 

Cultura Inglesa Higienópolis Av. Higienópolis, 449 (11) 3826-4322 

Cultura Inglesa Indaiatuba Rua Bernardino de Campos, 160 (19) 3801-3140 

Cultura Inglesa Entry Interlagos  Av. Senador Teotônio Vilela, 868 (11) 5667-8212 

Cultura Inglesa Entry Ipiranga Rua Padre Marchetti, 378 (11) 2061-5553 

Cultura Inglesa Itaim Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 748 (11) 3168-9800 

Cultura Inglesa Entry Itaquera Rua Ken Sugaya, 353 (11) 2056-1894 

Cultura Inglesa Entry Jabaquara Av. do Café, 80 (11) 5012-7533 

Cultura Inglesa Entry Marajoara Av. Sargento Geraldo Santana, 95 (11) 5521-0994 

Cultura Inglesa Limeira Rua Sargento Pierroti, 322 (19) 3441-4999 

Cultura Inglesa Entry Mauá Rua dos Bandeirantes, 576 (11) 4544-4788 

Cultura Inglesa Mooca Rua do Oratório, 232 (11) 2605-8186 

Cultura Inglesa Morumbi Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 1496 (11) 3743-4763 

Cultura Inglesa Entry Osasco Rua Paulo Lício Rizzo, 344 (11) 3683-2599 

Cultura Inglesa Entry Penha Rua Henrique Sousa Queirós, 82 (11) 2641-4900 

Cultura Inglesa Pinheiros Rua Deputado Lacerda Franco, 333 (11) 3032-4888 

Cultura Inglesa Entry Pirituba Av. Mutinga, 239 (11) 3902-2286 

Cultura Inglesa Santana Rua Duarte de Azevedo, 550 (11) 2976-8699 

Cultura Inglesa Santo Amaro Rua Alexandre Dumas, 581 (11) 5183-5224 

Cultura Inglesa Santo André Rua das Esmeraldas, 140 (11) 4990-4755 

Cultura Inglesa Santos Av. Conselheiro Nébias, 569 (13) 3221-6484 

Cultura Inglesa São Bernardo do 
Campo 

Av. Wallace Simonsen, 332 (11) 4337-6767 

tel:+55-11-5539-1750
tel:+55-11-4153-9143
tel:+55-19-3407-1331
tel:+55-16-3331-5373
tel:+55-14-3223-3016
tel:+55-11-3816-7300
tel:+55-19-3289-3380
tel:+55-11-5846-0060
tel:+55-11-4044-4446
tel:+55-16-3722-0011
tel:+55-11-4702-5408
tel:+55-11-2461-1032
tel:+55-11-3826-4322
tel:+55-19-3801-3140
tel:+55-11-5667-8212
tel:+55-11-2061-5553
tel:+55-11-2056-1894
tel:+55-11-5012-7533
tel:+55-11-5521-0994
tel:+55-19-3441-4999
tel:+55-11-4544-4788
tel:+55-11-2605-8186
tel:+55-11-3743-4763
tel:+55-11-3683-2599
tel:+55-11-2641-4900
tel:+55-11-3032-4888
tel:+55-11-3902-2286
tel:+55-11-2976-8699
tel:+55-11-5183-5224
tel:+55-11-4990-4755
tel:+55-13-3221-6484
tel:+55-11-4337-6767


 

Cultura Inglesa São Caetano do Sul Rua Rafael Correa Sampaio, 1255 (11) 4221-1199 

Cultura Inglesa São Carlos Rua 15 de Novembro, 1630 (16) 3376-0011 

Cultura Inglesa São José dos Campos Av. Barão do Rio Branco, 204 (12) 3913-6160 

Cultura Inglesa São José do Rio Preto Rua Mirassol, 3151 (17) 3222-1390 

Cultura Inglesa Entry Sapopemba Av. Sapopemba, 8.650 (11) 2269-2056 

Cultura Inglesa Saúde Rua Paracatu, 531 (11) 5583-2239 

Cultura Inglesa Sorocaba Rua João Wagner Wey, 608 (15) 3202-4800 

Cultura Inglesa Tatuapé Rua Emílio Mallet, 1248 (11) 2093-8386 

Cultura Inglesa Vila Carrão Av. Conselheiro Carrão, 966 (11) 2227-2234 

Cultura Inglesa Vila Leopoldina Avenida Imperatriz Leopoldina, 659 (11) 3642.1112 

Cultura Inglesa Vila Mariana Rua Madre Cabrini, 413 (( (11) 5549- 1722 

 
OBS: Não oferecemos todas as opções de dias/horários para cada nível. É preciso 
conferir a disponibilidade dos níveis oferecidos em cada unidade.Consulte a unidade no 
ato do teste de classificação. 

 
1.7 Resultado e matrícula para os cursos presenciais na Cultura Inglesa e na Cultura Inglesa 
Entry: 
Os candidatos receberão o resultado do teste de classificação ao finalizar o teste e deverão 
efetuar sua matrícula pessoalmente logo após a finalização do teste de classificação de nível 
na unidade em que pretende estudar nos dias 29/01/2020 e 30/01/2020 . 
Uma vez que as vagas são limitadas para os cursos, essas serão preenchidas de acordo com 
o número de vagas disponível para o curso/nível e por ordem de chegada. 

 
1.8 Documentação para a matrícula na Cultura Inglesa e Cultura Inglesa Entry: 

Para efetuar a matrícula, o candidato deverá entregar pessoalmente a documentação mencionada 

no item 1.5. A documentação ficará retida no ato da matrícula. 

 
 
1.9. Datas de início das aulas 

 
Verifique no ato de sua matrícula a data de início dos cursos da unidade Cultura Inglesa ou 
Cultura Inglesa Entry em que efetivou a matrícula.  

 
1.10. Vagas para o Formação Continuada de Professores de Língua Inglesa 
 
A Cultura Inglesa concede o total de 800 vagas nos cursos regulares para o Programa de  
Formação Continuada de Professores de Língua Inglesa do governo do Estado de São Paulo. Nas 
edições anteriores, desde o 2º Semestre de 2019, já foram preenchidas 762 vagas. Para o edital 
referente ao 1º semestre de 2020 serão concedidadas 100 vagas.  
 
 
2. Curso de Extensão universitária online para professores da Rede Pública, 
realizado pela Faculdade Cultura Inglesa. 

 
Este curso é totalmente a distância. No primeiro semestre de 2020 serão oferecidos os 
módulos 1 e 2 respectivamente, Developing your knowledge about ELT e Developing 
teaching professional awareness em modalidade totalmente a distância, via Internet. 

Mais informações deverão ser obtidas na página do curso no site da Faculdade Cultura 
Ingleshttps://www.faculdadeculturainglesa.com.br/extensao-universitaria-para-
professores-da-rede-publica/ 

Neste mesmo endereço, os candidatos ao curso de extensão universitária online para 
professores da Rede Pública conhecerão as normas de participação e, se interessados, 
deverão se cadastrar para participar do processo de seleção até dia 08/02/2020, seja 

tel:+55-11-%204221-1199
tel:+55-16-3376-0011
tel:+55-12-3913-6160
tel:+55-17-3222-1390
tel:+55-11-2269-2056
tel:+55-11-5583-2239
tel:+55-15-3202-4800
tel:+55-11-2093-8386
tel:+55-11-2227-2234
tel:+55-11-3642.1112
tel:+55-11-5549-1722
https://www.faculdadeculturainglesa.com.br/extensao-universitaria-para-professores-da-rede-publica/
https://www.faculdadeculturainglesa.com.br/extensao-universitaria-para-professores-da-rede-publica/


 

qual for a sua condição de nível da língua inglesa. 
 

 
OBS 1: Os professores que têm uma classificação no TOEIC acima de 700 pontos estão 
dispensados do teste de classificação para o curso de extensão universitária online para 
professores da Rede Pública. 
Estes candidatos devem se dirigir a uma das unidades mencionadas no item 1.6 e entregar uma 
cópia XEROX com a pontuação de seu TOEIC e receber uma declaração de dispensa do teste, 
que deve ser encaminhada por e-mail à Faculdade Cultura Inglesa 
(atendimento@facultinglesa.com.br), junto aos demais documentos até o dia 08/02/2020. 

OBS 2: Os professores que forem aprovados com classificação superior ao UI3 no teste de 
Língua Inglesa receberão da filial Cultura Inglesa ou Entry, uma declaração de proficiência que 
deve ser encaminhada à por e-mail à Faculdade Cultura Inglesa 
(atendimento@facultinglesa.com.br), junto aos demais documentos até o dia 08/02/2020. 

2.1. Testes de Classificação 

Além de fazer a inscrição no processo seletivo no site da Faculdade Cultura Inglesa - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1LFA4C0L3zlX4hILAquggWthVE0JG_mLl-
_RJNFnX7StsxA/viewform , como descrito no item 2 deste edital, os interessados no curso de 
extensão universitária online para professores da Rede Pública deverão fazer um teste de 
classificação linguística que poderá ser realizado presencialmente, ou pela internet. Leia as 
instruções a seguir. 
 

 
2.1.1. Teste de classificação PRESENCIAL para o curso de extensão universitária 
online para professores da Rede Pública: 

O processo de classificação linguística presencial do curso de extensão universitária online para 
professores da Rede Pública, é o mesmo aplicado para a classificação de candidatos aos cursos 
de inglês oferecidos pela Cultura Inglesa ou Cultura Inglesa Entry. No entanto, para facilitar a 
leitura, reproduziremos as informações, a seguir. 

 
2.1.1.1 - Período de inscrição para os Testes de classificação 

O candidato deverá fazer sua inscrição para o teste por telefone, na unidade da Cultura Inglesa ou 

Cultura Inglesa Entry do seu interesse nos dias 27/01/2020 e 28/01/2020, das 08:30 às 17:00, já 

indicando o horário em que deseja realizar o teste. 

 

2.1.1.2 - Data, horários e locais da realização do teste presencial para o curso de extensão 

universitária online para professores da Rede Pública:  

O teste de classificação poderá ser feito nos dias 29/01/2020 e 30/01/2020. O candidato deverá 

fazer o teste presencial de classificação na unidade da Cultura Inglesa ou Cultura Inglesa Entry, no 

dia e horário agendado durante o período de inscrição, conforme item 2.1.1.1 

 
2.1.1.3 As unidades da Cultura Inglesa e Entry, seus telefones e endereços constam no 

item 1.6 deste documento 
 
2.1.1.4  Documentação 

No dia do teste presencial, o candidato deverá apresentar: 

• Cópia do Diploma da Graduação e Licenciatura em Língua Inglesa  

• Declaração do Diretor da Unidade Escolar da Rede Estadual confirmando que o 

candidato está atualmente ministrando aulas de Língua Inglesa na escola. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1LFA4C0L3zlX4hILAquggWthVE0JG_mLl-_RJNFnX7StsxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1LFA4C0L3zlX4hILAquggWthVE0JG_mLl-_RJNFnX7StsxA/viewform
https://www.faculdadeculturainglesa.com.br/wps/portal/fci/site?pg=curso_online


 

• Cópia do último holerite. 

• Cópia do CPF, RG e comprovante de residência (com CEP) 

 
2.1.1.5  Se aprovados no teste presencial para o curso de extensão universitária online 
para professores da Rede Pública, os candidatos receberão da filial Cultura Inglesa, 
uma declaração de proficiência que precisará ser enviada para a Faculdade Cultura 
Inglesa até o dia 08/02/2020, conforme instruções do item 2, deste edital. 

 
2.1.2. Testes de classificação ONLINE para o curso de extensão universitária online para 
professores da Rede Pública 

Após fazer a inscrição no processo seletivo no site da Faculdade Cultura Inglesa - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1LFA4C0L3zlX4hILAquggWthVE0JG_mLl-
_RJNFnX7StsxA/viewform, como descrito no item 2 deste edital, os interessados no curso de 
extensão universitária online para professores da Rede Pública receberão um e-mail da 
Faculdade Cultura Inglesa com informações sobre os procedimentos para o teste online. 

 
2.1.2.1. Datas de realização do teste online para o curso de extensão universitária 
online para professores da Rede Pública 

O teste online de classificação para o curso de extensão universitária online para professores 
da Rede Pública será realizado no período de 10/02/2020 a 15/02/2020. Só poderão 
participar do teste os candidatos que fizerem cadastro para participação na seleção do 
referido curso, no site da Faculdade Cultura Inglesa, conforme indicado no item 2 deste 
documento. 

 

2.2. Matrícula

O candidato receberá uma mensagem no endereço eletrônico indicado em seu cadastro de 
interesse com as instruções para a matrícula, que só será efetivada após a entrega da 
documentação exigida e a avaliação do candidato. 

2.3. Datas de início das aulas 

No ato de sua matrícula, verifique na Faculdade as datas de início dos curso. 

 
2.4 Vagas para Extensão universitária online para professores da Rede Pública 
 
A Faculdade Cultura Inglesa concede o total de 80 vagas nos cursos regulares para Extensão 
universitária online para professores da Rede Pública do governo do Estado de São Paulo (40 
vagas para cada módulo ofertado). Nas edições anteriores, no 2º Semestre de 2019, já foram 
preenchidas vagas. Para o edital referente ao 1º semestre de 2020 serão concedidadas 40 vagas 
no módulo 1 e 15 vagas no módulo 2.  
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1LFA4C0L3zlX4hILAquggWthVE0JG_mLl-_RJNFnX7StsxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1LFA4C0L3zlX4hILAquggWthVE0JG_mLl-_RJNFnX7StsxA/viewform

