
 

 

 

 

Governo do Estado da Paraíba 

Secretaria de Estado da Educação - SEE 

1ª Gerência Regional de Ensino  

Centro Estadual de Línguas da Paraíba - CELINPB 

 

A Direção do Centro Estadual de Línguas, no uso de suas atribuições, torna 

público o Edital 01/2023 com vistas ao ingresso nos cursos de idiomas ofertados 

pela Instituição para o semestre letivo 2023.1, de acordo com as seguintes 

diretrizes descritas neste edital. 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Centro Estadual de Línguas da Paraíba – CELINPB - unidade integrada à Rede 

Estadual de Ensino - oferta cursos de Línguas Estrangeiras Modernas (Inglês, 

Espanhol, Francês e Alemão), Língua Vernácula (Português) e Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) aos públicos determinados por este edital; 

1.2 Este edital tem por objetivo nortear o período de matrícula de alunos novatos do 

público prioritário, alunos novatos do público geral e rematrícula de alunos 

veteranos nesta instituição através de cronograma geral (item 7) deste edital;  

1.3 O cronograma pode ser alterado, a critério da Instituição, mediante ampla 

publicidade das possíveis adaptações.  

1.4 São considerados alunos novatos aqueles que não têm conhecimento da língua 

pleiteada e pretendem estudá-la desde seus fundamentos iniciais, ou seja, desde 

os cursos 1. Os candidatos que porventura tiverem conhecimento da língua, 

devem aguardar manual para nivelamento que será lançado posteriormente.  

1.5 As inscrições para novatos acontecerão apenas on-line exclusivamente pelo 

Portal CELINPB através do seguinte link:  

http://www.celinpb.wd7.com.br/matricula-online/ anexando a documentação 

exigida no item 3.2 

1.6 Já a rematrícula dos alunos veteranos também acontecerá apenas on-line pelo 

site www.celinpb.wd7.com.br usando o CPF do aluno maior de idade ou do 

responsável do aluno menor de idade (cadastro já existente).  

1.7 É de responsabilidade exclusiva do candidato ou responsável a observância dos 

procedimentos, prazos e normas estabelecidos neste edital. 
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2 DO QUANTITATIVO E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA NOVATOS  

 

2.1 Por determinação da Secretaria de Estado da Educação, as vagas são distribuídas 

da seguinte forma: 

• 80% das vagas para candidatos do público prioritário; 

• 20% das vagas para candidatos do público geral. 

2.2 São considerados candidatos do público prioritário os seguintes perfis: 

• Alunos de escola da rede pública estadual e municipal; 

• Alunos de escola filantrópica ou bolsistas 100% da Paraíba; 

• Professores da rede estadual ou municipal da Paraíba; 

• Servidores públicos estaduais (até 2 salários mínimos); 

• Público assistido pelos Espaços LGBT de João Pessoa e Campina Grande; 

• Militares em serviço no 1º Grupamento de Engenharia de João Pessoa. 

2.3 Todos os candidatos prioritários listados no item 2.2 precisarão apresentar no 

ato da matrícula comprovação de seus vínculos com as instituições citadas. Caso 

não seja comprovado documentalmente esse vínculo, a matrícula será cancelada, 

abrindo vaga para outro candidato.  

2.4 São considerados candidatos do público geral todos aqueles que não se encaixam 

nos perfis do público prioritário. Neste caso, no período de matrícula para esse 

público, não é necessária a comprovação de vínculo. 

2.5 As vagas estão distribuídas da seguinte forma:  

 

QUADRO GERAL DE VAGAS PARA 2023.1 

Língua Curso Vagas para 

Público 

Prioritário 

Vagas para 

Público  

Geral  

Total de 

Vagas 

 

 

Inglês 

Kids 1 240 60 300 

Teen 1 360 90 450 

English 1 580 145 725 

 

Espanhol  

Jóvenes 1 40 10 50 

Español 1 325 65 390 

 Português 1 100 25 125 



 

 

 

Português  

Redação para 

Enem 1 
60 15 75 

Português 

para ENEM 1 
60 15 75 

Português 

para 

Concurso 1 

40 10 50 

Leitura e 

Interpretação 

de Texto 

20 5 25 

 

 

Francês 

Francês 1 100 25 125 

Francês com 

Música  
20 5 25 

Francês para 

Viagem 
20 5 25 

Alemão Alemão 1 40 10 50 

Libras  Libras 1 12 3 15 

TOTAL  2017 488 2505 

 

2.6 Sobre os requisitos e idade mínima e máxima para entradas nos cursos 

PRESENCIAIS : 

• Kids 1 – idade mínima de 8 anos e máxima de 11 anos; 

• Teen 1 / Jóvenes 1 – idade mínima de 12 anos e máxima de 15 anos ; 

• English 1 / Español 1 / Francês 1 / Alemão 1/ Português 1/ Português 

para Concurso 1 / Português Leitura e interpretação de texto 1/ Francês 

com Música / Francês para Viagem– idade mínima de 16 anos; 

• Português para o ENEM 1 / Redação para Enem 1 – idade mínima de 14 

anos e estar cursando o Ensino Médio. 

• Libras 1– idade mínima de 18 anos e ser professor ou profissional da 

educação básica. 

 

2.7 Sobre os requisitos e idade mínima e máxima para entradas nos cursos ONLINE: 

• Residir fora da cidade de João Pessoa (há a necessidade de apresentação 

de documentação obrigatória, conforme item 3.6);  

• Kids 1 – idade mínima de 8 anos e máxima de 11 anos; 

• Teen 1 - idade mínima de 12 anos e máxima de 15 anos ; 

• English 1 / Español 1 / Francês 1 / Alemão 1/ Português 1/ Português 

para Concurso 1 / Português Leitura e interpretação de texto 1/ Francês 

com Música / Francês para Viagem – idade mínima de 16 anos; 

• Português para o ENEM 1 / Redação para Enem 1 – idade mínima de 14 

anos e estar cursando o Ensino Médio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 DAS INSCRIÇÕES DE NOVATOS  

 

3.1 Como mencionado nos itens 1.5, a matrícula será totalmente on-line através do 

Portal CELINPB: http://www.celinpb.wd7.com.br/matricula-online/  ,conforme 

item 7 deste edital, enquanto as vagas no site da escola estiverem disponíveis. 

Após o preenchimento das mesmas, não serão aceitas mais inscrições pelo 

portal. 

 

3.2 Da documentação necessária para a matrícula, documentos exigidos na 

plataforma (anexados em formato PDF ou JPEG) para o candidato à vaga:  

a) Declaração de vínculo, assinada e carimbada pelo chefe imediato da 

instituição a qual está vinculado (apenas para público prioritário);  

b) 01 foto 3x4;  

c) Imagem legível do RG; 

d) Imagem legível do CPF ; 

e) Imagem legível do comprovante de endereço. 

3.3 A não apresentação da declaração de vínculo, assinada e carimbada pelo chefe 

imediato da instituição a qual está vinculado, declaração escolar assinada por 

responsável pela unidade ou contracheque, por parte do candidato para o público 

prioritário acarretará cancelamento da matrícula. Não será aceito o envio de 

documentos posteriormente. O candidato poderá tentar novamente uma vaga no 

Centro desde que seja no período para o público geral.  

3.4 As vagas do público prioritário só serão confirmadas após análise dos 

documentos, portanto, teremos uma lista de confirmação posteriormente publicada 

no Instagram e site do Celinpb. 

3.5 Para as datas do público geral, não existe obrigatoriedade de apresentação de 

declaração de vínculo, sendo as matrículas automaticamente confirmadas  

3.6 Para as datas do público geral, exige-se a obrigatoriedade de apresentação dos 

seguintes documentos exigidos na plataforma (anexados em formato PDF ou JPEG) 

para o candidato à vaga:    

a) 01 foto;  

c) Imagem legível do RG; 
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d) Imagem legível do CPF ; 

g) Imagem legível do comprovante de endereço. 

3.7 Após o término do período de matrículas, todos os alunos novatos receberão e-

mails com informações sobre o início das aulas.  

3.8 Uma vez que o candidato escolha a turma e o horário na plataforma, 

transferências de turmas só poderão  ocorrer,  de modo presencial (para alunos 

matriculados em cursos presenciais) e on-line (através do telefone (83)999228235 

ou pelo e-mail centrodelinguaspb@gmail.com para alunos matriculados em cursos 

on-line) mediante apresentação de documento comprobatório de necessidade, 

como em casos de mudança de horário na escola ou faculdade, mudança de horário 

no emprego. E essa transferência só se dará para dia e horário que ainda tenha vaga 

disponível.  

4 DAS REMATRÍCULAS  

 

4.1 Como exposto no item 1.6, a rematrícula dos alunos do CELINPB irá acontecer 

conforme item 7 deste edital, enquanto as vagas no site da escola estiverem 

disponíveis. Após o preenchimento das mesmas, não serão aceitas mais 

inscrições pelo portal. 

4.2  Apenas alunos que já estão devidamente ativos em cursos do Centro Estadual 

de Línguas poderão participar da rematrícula.  

4.3 O aluno ou responsável precisará apenas usar o seu CPF no portal    

www.celinpb.wd7.com.br  e escolher o horário para a turma que o aluno foi 

promovido para neste semestre.  

4.4 Problemas de acesso ou erros na plataforma devem ser reportados na secretaria 

da escola pelo telefone (83)999228235 ou pelo e-mail 

centrodelinguaspb@gmail.com.  

4.5 Não haverá reconsideração de casos que porventura tenham acontecido por 

problemas na plataforma fora do período de matrícula.  

5 DOS(AS) CANDIDATOS(AS) COM DEFICIÊNCIA  

5.1. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas 

categorias discriminadas no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, 

e suas alterações, bem como na Súmula nº 377/2009 do Superior Tribunal de 

Justiça.  

mailto:centrodelinguaspb@gmail.com
http://www.celinpb.wd7.com.br/
mailto:centrodelinguaspb@gmail.com


 

 

 

 

 

5.2. Os(As) candidatos(as) com deficiência, resguardadas as condições especiais 

previstas no Decreto Federal n.º 9.508, de 24 de setembro de 2018, participarão do 

Edital em igualdade de condições com os demais candidatos.  

5.3. Em cumprimento aos dispositivos legais, ser-lhes-á reservado o percentual de 

20% (vinte por cento), das vagas existentes, das que vierem a surgir ou das que 

forem criadas no prazo de validade deste Edital, para cada curso de cada idioma.  

5.4. Para concorrer a uma dessas vagas, o(a) candidato(a) deverá juntar ao seu 

processo de inscrição uma declaração que informe sua deficiência, anexando laudo 

médico original ou cópia autenticada em cartório expedido no prazo máximo de 12 

(doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível 

de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, contendo 

a assinatura e o carimbo com o número do CRM do(a) médico(a) responsável por 

sua emissão.  

5.5. A inobservância das exigências nas formas e nos prazos previstos neste Edital 

acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos(às) candidatos(as) 

em tal condição.  

5.6. O(A) candidato(a) com deficiência, se aprovado na forma deste Edital, além de 

figurar na lista de classificação geral – caso fique classificado(a) dentre os(as) 

aprovados(as) a serem enquadrados nessa lista –, terá seu nome constante da lista 

específica de pessoas com deficiência, por curso de conhecimento.  

5.7. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência, o(a) candidato(a) será 

eliminado do certame.  

5.8. Se a deficiência do(a) candidato(a) não se enquadrar na previsão da Súmula n° 

377/2009 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 4° e seus incisos do Decreto 

Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, ele(a) será 

classificado(a) em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as).  

5.9. As vagas destinadas aos(às) candidatos(as) com deficiência que não forem 

providas por falta de candidatos(as) habilitados(as) nesta condição serão 

preenchidas pelos(as) candidatos(as) da ampla concorrência, com estrita 

observância à ordem classificatória por curso de conhecimento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 DAS AULAS  

6.1 .Após inscrição ou rematrícula confirmadas, os alunos têm acesso ao portal e a 

uma carteirinha virtual que precisa ser apresentada todos os dias de aula. 

Apenas terá acesso às salas de aula quem apresentar essa carteirinha impressa 

ou algum print de tela do portal demonstrando estar devidamente matriculado 

na escola.  

6.2 As aulas ocorrem uma vez (1x) por semana, com 2 (duas) horas de aulas para 

turmas de adolescentes e adultos e, 1h30 (uma hora e meia) de aula para turmas 

infantis (Kids).  

6.3 As turmas de Inglês, Espanhol, Francês e Português iniciantes têm material 

próprio, confeccionado pelos professores do Centro Estadual de Línguas. Este 

material será disponibilizado no formato PDF e pode ser entregue de forma 

física, caso tenha disponibilidade na escola. Para turmas mais avançadas, o 

professor indicará o material que será usado nas aulas, sem disponibilidade 

física ou on-line, além da não obrigação da aquisição por parte do aluno. 

6.4 As aulas acontecem nos turnos matutinos, vespertinos e noturnos, como 

informado na tabela abaixo: 
Manhã Turmas adultas: 

• 08h – 10h 

• 10h – 12h 

Turmas Kids: 

• 8h – 9h30 

• 10h – 11h30 

Tarde Turmas adultas: 

• 14h – 16h 

• 16h – 18h 

Turmas Kids: 

• 14h – 15h30 

• 16h – 17h30 

Noite Turmas Adultas: 

• 18h30 – 20h30  

6.5 O aluno terá a tolerância de 15 minutos de atraso para entrar nas salas e apenas 

com justificativa. Após esse período, o aluno não poderá entrar na sala presencial 

ou on-line e levará falta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.6 As aulas para os cursos online acontecerão na plataforma Google Meet, com o 

suporte do Google Classroom. Por isso é importante que o aluno tenha uma conta 

Gmail ativa. 

6.7 O aluno só poderá ter 25% de faltas e esse cálculo é feito baseado na quantidade 

de aulas que o semestre terá. Acima de 25% de faltas, o aluno já está 

automaticamente considerado retido.  

 

7 DAS AVALIAÇÕES  

 

7.1 O aluno do Centro Estadual de Línguas PB para progredir para o próximo estágio 

precisa alcançar nota igual ou acima de 7,0 (sete) nas duas médias, média oral e 

média escrita. E as duas médias são independentes, ou seja, caso o aluno fique 

em uma dessas médias ou nas duas médias abaixo de 7,0, ele ficará retido no 

estágio.  

7.2 No inicio do semestre, o professor irá apresentar o cronograma de aulas e 

explicar como serão feitas as suas avaliações, fica a critério de cada coordenação 

organizar as avaliações com os professores.  

7.3 No final do semestre, temos duas semanas para provas orais e provas escritas, 

além de uma semana final, em que alunos que possam ter perdido alguma das 

avaliações, possa fazer sua reposição, sempre mediante justificativa. Já para os 

alunos que fizeram todas as avaliações, essa semana final é apenas para 

resultados.  

7.4 Ao final do curso, os alunos podem pedir o certificado de conclusão do curso na 

secretaria.  

 

 

8 CRONOGRAMA GERAL  

Ação Período 

Lançamento do Edital  10/02/2023 

Inscrição Novatos - Público Prioritário  11 e 13/02/2023 (a partir 

das 10h) 

  

  



 

  

  

  

Lançamento de Manual para Nivelamentos  15/02/2023 

Inscrição Novatos - Público Geral  16/02/2023 (a partir das 

10h) 

Lista de Confirmação dos alunos novatos  17/02/2023 

E-mail de instruções e boas vindas 17/02/2023 

Interposição de Recursos   18/02/2023 (até às 16h) 

Resposta dos Recursos 22/02/2023 

Rematrícula Alunos Veteranos  22 à 27/02/2023 

Início das Aulas  28/02/2023 

 

9 DOS RECURSOS  

9.1 O(A) candidato(a) que desejar interpor recurso em face do resultado deste 

Edital poderá fazê-lo por meio de requerimento, de acordo com o modelo 

apresentado no ANEXO I, até às 16h do dia estabelecido no cronograma deste edital, 

através do e-mail: recursoscentrodelinguaspb@gmail.com   

9.2 Não serão aceitos novos documentos ao processo de Seleção, sejam para 

substituição, complementação ou adição daqueles enviados durante a inscrição 

online, após o período de encerramento das inscrições.  

9.3. Compete à Direção, Coordenação e Secretaria aceitar o recurso impetrado e 

julgá-lo.  

9.4. O resultado dos recursos interpostos pelos(as) candidatos(as) será publicado 
no endereço eletrônico  https://sites.google.com/professor.pb.gov.br/celinpb/  
 
9.5. Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo definido neste Edital.  
 
9.6. O(A) candidato(a) poderá enviar apenas um único recurso. Caso haja mais de 

um envio no e-mail, será considerado o último. 
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10 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

10.1. Na hipótese de procura além do número de vagas expostos neste edital, terá 

preferência na classificação, sucessivamente, o(a) candidato(a) que tiver:  

a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o artigo 27, parágrafo 

único, da Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);  

b) Ser aluno da Rede Estadual devidamente matriculado em uma Unidade Escolar 

vinculada à Secretaria Estadual de Ensino; 

c) Servidores públicos estaduais que comprovadamente recebem até 2 salários 

mínimos; 

d) Maior idade, de acordo com a data de nascimento. 

11 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

11.1 A inscrição do candidato implicará, para todo e qualquer efeito, como forma de 

expressa concordância, por parte do candidato/responsável, com todas as 

condições e exigências constantes no presente Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento em momento algum;  

11.2 Os estudantes inscritos deverão manter-se informados sobre todas as normas 

e prazos do processo seletivo; 

11.3 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela 

Direção do Centro Estadual de Línguas junto a sua Coordenação e Secretaria.  

 

                                            João Pessoa, 10 de junho de 2023. 

 

 

                              
Patrícia Adriana Martins Ferreira 

Diretora do Centro Estadual de Línguas - PB 

 


