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Edital 01/2018:  Assinatura no site Culturethèque 

 
Tipo: Assinatura anual para os/as associados/as ativos/as das Associações Brasileiras de 
Professores de Francês dos Estados e do DF no site http://www.culturetheque.com  
 
A Federação Brasileira de Professores de Francês (FBPF), entidade privada sem fins lucrativos, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o número 

01.177.203/0001-10, torna público, para o conhecimento de seus membros associados, que 

realizará a organização de uma listagem nominal de professores/as membros das Associações 

de Professores de Francês dos Estados e do DF (APFs) para uma assinatura anual e individual no 

site http://www.culturetheque.com em parceria com a Embaixada da França em Brasilia.  

I OBJETO 
1.1 Processo para organização de uma listagem nominal de professores/as de francês ativos e 

membros das Associações de Professores de Francês dos Estados e do DF para uma 
assinatura anual individual no site http://www.culturetheque.com durante um ano, a saber: 
a. A assinatura no site http://www.culturetheque.com dar-se-á por meio do recebimento 

de um código de acesso individual, a partir do mês de setembro de 2018, válido até o 
mês de setembro de 2019;  

b. As APF dos Estados e do DF encaminharão sua listagem nominal de professores/as 
membros em dia com a associação nos anos de 2017 e 2018.associados/as às mesmas 
nos anos de 2017 e 2018 e são responsáveis pela veracidade de tal listagem; 

c. Somente as APFs membros da FBPF, ou seja, que tenham realizado sua cotização anual 
junto à FBPFnos anos de 2017 e 2018, fazem jus à esse edital ; 

d. As APFs poderão verificar sua situação de adesão e de contribuição anual diretamente 
escrevendo aos emails fbpf.tesouraria@gmail.com com cópia à 
fbpf.presidente@gmail.com. 

1.2 Esse edital prevê que as APFs dos Estados e do DF recebam um código de acesso ao site 
http://www.culturetheque.com por membro associado/a indicado. Esses códigos são 
nominais e é de responsabilidade das APFs divulgá-los aos associados/as contemplados/as;  

1.3 A parceria FBPF e Embaixada da França prevê conceder os códigos de assinatura a todos os 
nomes indicados pelas APF dos Estados e do DF. 

 
II DOS REQUISITOS/PERFIL DO PROFESSOR/A QUE RECEBERÁ A ASSINATURA DO SITE 
CULTURETHÈQUE 
2.1 O presente edital para recebimento de uma assinatura do site 
http://www.culturetheque.com estabelece que: 

a. O/a associado/a membro de uma APF dos Estados e do DF pertença à categoria 
“Professor/a” e esteja em dia com suas cotizações junto a sua Associação nos anos de 2017 e 
2018; 

b. Esteja atuando no ensino de língua francesa durante o ano de 2018 como professor 

em uma instituição de ensino, em atividade docente em sala de aula ou como professor 

independante;  

c. Não tenha sido contemplado/a com uma assinatura desse site por meio de outras 

parcerias oferecidas pela Embaixada da França ou pela Delegação das Alianças Francesas no 

Brasil;  
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d. Aceite fazer um depoimento do uso desse site em suas atividades docentes durante 
ou/e ao final do benefício concedido, caso isso lhe seja solicitado pela FBPF ou pela Embaixada 
da França;  

e. Tenha seu nome completo enviado à FBPF por meio de listagem validada pela sua 
Associação de afiliação no Brasil, juntamente com a informação de um email ativo e de seu local 
de atuação;  

f. Os/as professores independentes que atuam com estudantes na modalidade de aulas 
particulares ou à distância fazem jus a esse edital, desde que seus nomes e dados sejam 
encaminhados conjuntamente aos professores apresentados em listagem por sua associaçao de 
origem, como referido no item e; 

g. Os/as professores membros de APF dos Estados e do DF que estão inativas, quer por 
problemas de ordem jurídico-fiscal, quer por problema de eleição de diretoria, não fazem jus a 
esse edital, até que sua APF esteja em situação regularizada. 

 
III DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
3.1 As associações membros da FBPF e interessadas em participar desse edital deverão enviar 
suas candidaturas, impreterivelmente e sob pena de não aceitação de sua listagem nominal de 
seus/suas associados/as, aos endereços eletrônicos: fbpf.presidente@gmail.com, 
fbpf.secretaria@gmail.com e fbpf.tesouraria@gmail.com concomitantemente; 
3.2 As candidaturas serão aceitas do dia 20 de junho de 2018 até às 23h59min do dia 10 de 
julho de 2018;  
3.3 Deve constar no campo assunto do e-mail “Candidatura ao Edital n. 01/2018: Assinatura ao 
site Culturethèque;  
3.4 A candidatura a esse Edital, ou seja, o Dossier de Candidature, é composto por dois 
documentos PDF, a saber :  

a. PDF enviado a partir do Anexo I composto de um cabeçalho + Listagem nominal de 
associados/as + assinaturas, data e local, ressaltando-se que todas as informações solicitadas 
devem ser preenchidas;  

b. PDF de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ), declaração que 
poderá ser obtida por meio do site 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp   
3.5 Os  dois documentos relacionados no item 3.4, que compõem a candidatura a esse edital, 
deverão ser anexados em uma única mensagem de e-mail de candidatura. Toda a documentação 
deve ser anexada impreterivelmente, no mesmo e-mail. Candidaturas enviadas com 
documentação incompleta serão desclassificadas e documentos enviados separadamente ou a 
posteriori não serão considerados em hipótese alguma; 
3.6 A comissão de Recepção e de Validação das Candidaturas e a FBPF, não se responsabilizam 
por dificuldades no envio da candidatura devido a questões técnicas. Não serão aceitas, em 
hipótese alguma, inscrições enviadas para este edital fora do prazo ou com documentação 
incompleta. 
 
IV DISPOSIÇÕES FINAIS  
4.1 Estabelece-se como Comissão de Recepção de Candidaturas e de Validação das mesmas a 
Diretoria da atual gestão da FBPF e a Sra. Catherine Pétillon - Adida de Cooperação Educativa da 
Embaixada da França em Brasília; 
4.2 As APF dos Estados e do DF serão comunicadas por e-mail até o dia 12 de julho de 2018 da 
homologação de sua listagem enviada;  
4.3 O resultado desse edital, com a validação de todos os nomes de professores de francês 
enviados, será enviado à APF dos Estados e do DF até 31 de julho de 2018;  
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4.4 O envio da candidatura pelas APF dos Estados e do DF pressupõe o aceite às condições do 
Edital 01/2018 da FBPF. 

 

DATAS IMPORTANTES DO EDITAL 01/2018:  

• Lançamento do Edital:  7 de junho de 2018 em Bogotá, durante o evento 

SEDIFRALE;  

• Envio de email às APF dos Estados e do DF, membros da FBPF para divulgação 

desse Edital: até 10 de junho de 2018; 

• Envio dos Dossiers de Candidatures (listagem nominal + comprovante de CNPJ), 

conforme item III desse edital: de 20 de junho de 2018 até 23:59 de 10 de julho de 

2018; 

• Homologação dos Dossiers de Candidatures (listagem nominal + comprovante de 

CNPJ): até 13 de julho de 2018;  

• Análise e Validação das Candidaturas pela Comissão de Recepção de Candidaturas 

e Validação das mesmas: até 31 de julho de 2018;  

• Divulgação por e-mail das Candidaturas aceitas:  até 08 de agosto de 2018;  

• Envio do código de assinatura para utilização do site 

http://www.culturetheque.com  : até 31 de agosto de 2018. 

• Duração da assinatura gratuita ao site http://www.culturetheque.com : até 31 de 

agosto de 2019. 

 
                                                               Brasília, 30 de maio de 2018 

                                                         

 

                                                                                            Denise Gisele de Britto Damasco 

                                                                                   Presidente da FBPF - Gestão 2017/2019 
  

http://www.fbpf.org.br/
http://www.culturetheque.com/
http://www.culturetheque.com/


 

  FEDERAÇAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE FRANCÊS - FBPF 

Federação Brasileira de Professores de Francês - FBPF 
CNPJ 01.177.203/0001-10 
http://www.fbpf.org.br/  

4 

 

ANEXO 1 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

                                            
IDENTIFICATION 

Nom de l’Association : 

Abréviation :  

Numéro de CNPJ :  

Période de mandat du bureau de l’APF : 

Prévision des prochaines élections en / le  :  

Adresse postale de l’APF : 

Code Postal :  

Téléphone (s) :   

Adresse électronique de l’APF: 

Nom du Président/e de l’APF : 

Adresse électronique du/de la président/e: 

Nom du responsable de cet appel auprès de l’APF:  

Adresse électronique du/de la responsable de cet appel :  

 

Liste des associés/és indiqués/és pour recevoir l’abonnement au site 

http://www.culturetheque.com 

 
Nom et Prénom                    Adresse Électronique                         Poste/Professeur Indépendant 
1. 
2. 
3.  
Etc 
 
 
 
 
Nom et signature : 
____________________________________________Président/e de l’APF                   
____________________________________________Responsable de cet Appel  
Fait le  __________________________________ à ________________________ 
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Orientations pour remplir le Dossier de Candidature - Anexo I 

o Le document Anexo I contient le modèle qui doit être rempli et envoyé comme 

PDF aux adresses suivantes : fbpf.presidente@gmail.com, 

fbpf.secretaria@gmail.com e fbpf.tesouraria@gmail.com 

o Ce Dossier de Candidature contient un en-tête avec les données de l’APF, la 

liste des professeurs indiqués, les signatures des responsables de l’APF et de cet 

appel et la date et lieu. Ce Dossier peut être rempli et envoyé sous forme 

« paysage »  

o Un PDF du « Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)” obtenu 

à l’adresse officielle de la Receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_so

licitacao.asp  fait partie du Dossier de Candidature. 

Envoyez votre Dossier de Candidature aux adresses indiqués, dans la période prévue en mettant 
comme sujet de l’e-mail : “Candidatura ao Edital n. 01/2018:  Assinatura no site Culturethèque. 

http://www.fbpf.org.br/
mailto:fbpf.presidente@gmail.com
mailto:fbpf.secretaria@gmail.com
mailto:fbpf.tesouraria@gmail.com
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

