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EDITAL DE SELEÇÃO 01/2019 – CAT 

PROGRAMA DE TREINAMENTO PROFISSIONAL (TP-ADM) 

ANO LETIVO: 2019 

 

TÍTULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INCLUSIVO EM LIBRAS 

 

A CENTRAL DE ATENDIMENTO (CAT) faz público o processo de seleção para o Programa de 

Treinamento Profissional/2019 no projeto acima indicado, para o preenchimento de 01 (uma) vaga para 

bolsista e 0 vaga(s) para voluntários, além de Cadastro de Reserva, de acordo com as Resoluções 58/2008 

e 27/2011 do Conselho Setorial de Graduação. 
 

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS  

 

O Programa de Treinamento Profissional-2019 terá a duração de um ano, podendo haver 

recondução uma única vez, por igual período. Os projetos devem ser submetidos novamente a cada 

ano. 

O pagamento de cada mês será proporcional à frequência apurada pelo orientador e é efetuado até 

o décimo dia útil do mês seguinte. É de responsabilidade do professor/orientador informar o número de 

horas efetivamente trabalhado pelo bolsista. 

 

NORMAS DO PROGRAMA: 

✓ A participação de bolsistas e voluntários no Programa de Treinamento Profissional terá a 

duração máxima de dois semestres letivos, sendo permitida a recondução uma única vez, 

por igual período. Entretanto, se o bolsista ou voluntário desejar continuar, deverá 

encaminhar à PROGRAD novo Termo de Compromisso assinalando a opção de 

recondução.  

✓ A lista de inscrição poderá ser online, desde que seja utilizada uma ferramenta que gere um 

relatório com os nomes de todos os inscritos.  

 

✓ Só poderão ser chamados os alunos que constam na lista de classificação. 

Obrigatoriamente a lista de classificação deverá ser seguida. Caso o aluno não tenha 

interesse pela vaga, deverá ser encaminhada uma declaração de desistência para que o 

próximo classificado a assuma.  

✓ Após todos serem chamados, deverá ser aberto um novo Edital de Seleção para que se 

ocupe a vaga existente (bolsista ou voluntário). A partir do momento em que for aberto 

novo Edital, o anterior perderá a validade. 

✓ As pendências terão prazo de 15 dias após o recebimento do e-mail da PROGRAD para 

serem resolvidas. Após este prazo os Processos serão devolvidos para os orientadores para 

que as devidas providências sejam tomadas. 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 

 

• Atendimento presencial ao público com interpretação Português/Libras e Libras/Português; 

• Atendimento presencial ao público em geral, 

• Manuseio de arquivos e documentos do setor. 
 

 

 



INSCRIÇÃO 

 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

 

1 - Ser aluno de qualquer curso de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), cursando a 

partir do 2º período;  

2 - Ter conhecimentos da Língua Brasileira de Sinais – Libras; 

3 - Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais, inclusive durante o recesso acadêmico, greves e 

demais paralisações, para realização de atividades presenciais na Central de Atendimento – prédio da 

Reitoria da UFJF – Campus Juiz de Fora ou em outros setores da UFJF; 

4 - Possuir Histórico Escolar com garantia da correlação das disciplinas cursadas com o trabalho prático 

do Projeto; 

5 - Ter boa comunicação e facilidade para desenvolver trabalhos em equipe, 

6 - Possuir conhecimentos de informática, notadamente em Windows, Mozilla e programas de edição de 

textos e planilhas. 

 

Para se inscrever, o (a) aluno (a) interessado (a) deverá realizar a sua inscrição no endereço 

http://bit.ly/librascat entre os dias 11 e 13 de março de 2019, e anexar o seu currículo, a sua carta de 

apresentação, o seu histórico escolar da graduação e a ficha de disponibilidade de horário 

devidamente preenchida (ANEXO I). 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

A seleção constará de:  

 

• Análise de Currículo e da Carta de Apresentação; 

• Análise do Histórico Escolar da Graduação, o qual não tem a necessidade de ser assinado 

pela CDARA;  

• Fase Técnica – Prova Prática, 

• Fase de Entrevista. 

 

Critérios de desempate: IRA, maior nota na entrevista, maior nota na fase técnica e 

disponibilidade nos horários de maior interesse da Central de Atendimento, nesta ordem.  
 

DA FASE TÉCNICA – PROVA PRÁTICA 

 

 Versará sobre conhecimentos de interpretação Português/Libras e Libras/Português. 

 

LOCAL: Central de Atendimento – Prédio da Reitoria da UFJF – Campus Juiz de Fora; 

DATA: 14 de março de 2019, 

HORÁRIO: 14h. 

 

DA FASE DE ENTREVISTA: 

 

 Versará sobre questões relacionadas à trajetória pessoal do candidato, suas motivações e 

conhecimentos pontuais sobre a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e seus setores. 

 

LOCAL: Central de Atendimento – Prédio da Reitoria da UFJF – Campus Juiz de Fora; 

DATA: 15 de março, 

HORÁRIO: 14h (concomitante com a prova prática). 

 
 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO: 

 

DATA: 14 de março de 2019, após às 19h, 

LOCAL: www.ufjf.br/cat. 
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COMPARECIMENTO PARA A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO E 

TREINAMENTO: 

 

DATA: 16 de março de 2019 

HORÁRIO: às 8h30, com treinamento das 9h às 12h 

LOCAL: Central de Atendimento – prédio da Reitoria da UFJF – Campus Juiz de Fora. 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 

 

DATA E HORÁRIO: os definidos nos Termos de Compromisso (início no projeto em 15 de março de 

2019), 

LOCAL: Central de Atendimento – prédio da Reitoria da UFJF – Campus Juiz de Fora. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

• Toda a comunicação direcionada exclusivamente a um único inscrito, convocado ou aprovado 

ocorrerá pelo e-mail do interessado que estiver cadastrado no SIGA no momento da comunicação; 

• Toda a comunicação direcionada ao público em geral – podendo ser interessados, inscritos, 

convocados ou aprovados – dar-se-á pela publicação de editais no site da CAT; 

• Os convocados poderão vir a realizar atividades esporádicas em espaços e/ou eventos solicitados 

por outros setores da UFJF; 

• Todas as fases são eliminatórias e classificatórias; 

• Fornecer disponibilidade de horário que vier a se mostrar incompatível com o interesse do setor 

poderá gerar a exclusão do inscrito, convocado ou aprovado, salvo justa causa, 

• Os não convocados em primeira chamada poderão ser chamados durante toda a vigência do 

projeto no decorrer do ano de 2019, tendo o prazo de 03 dias úteis após o envio do e-mail de 

convocação para manifestarem seu interesse. 

 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  De 11 a 13 de março de 2019 
 

LOCAL:  http://bit.ly/librascat 
 

 

DA FASE TÉCNICA – PROVA PRÁTICA E DA FASE ORAL - ENTREVISTA: 

DATA/HORÁRIO:  14 de março de 2019, às 14h  
 

LOCAL:  Central de Atendimento – prédio da Reitoria da UFJF – Campus Juiz de Fora 
 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  14 de março de 2019, após às 19h. 
 

LOCAL:  www.ufjf.br/cat. 
 

Juiz de Fora, 08 de março de 2019. 

 
 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Mauro Eduardo Leopoldino Vicente Pires 

Coordenador da Central de Atendimento 
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ANEXO I DO EDITAL 01/2019 – CAT  

Disponibilidade de Horário 

Nome:

_________________ CPF: Curso:

Turno: [   ] Integral [   ]  Matinal [   ] Noturno

Matrícula: _________________________________________________________________________________________________________________________________

Assinatura:
_____________________________________________________________________________________________________

FORNECER A MÁXIMA DISPONIBILIDADE NA SEGUNDA-FEIRA:

TOTAL DE DISPONIBILIDADE DE HORAS NA SEGUNDA-FEIRA (EM HORAS):

TOTAL DE DISPONIBILIDADE DE HORAS NA TERÇA-FEIRA (EM HORAS):

TOTAL DE DISPONIBILIDADE DE HORAS NA QUARTA-FEIRA (EM HORAS):

TOTAL DE DISPONIBILIDADE DE HORAS NA QUINTA-FEIRA (EM HORAS):

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO(A)

_______________________________________________________________________________________________________

TOTAL DE DISPONIBILIDADE DE HORAS NA SEXTA-FEIRA (EM HORAS):

FORNECER A MÁXIMA DISPONIBILIDADE NA TERÇA-FEIRA:

FORNECER A MÁXIMA DISPONIBILIDADE NA QUARTA-FEIRA:

FORNECER A MÁXIMA DISPONIBILIDADE NA QUINTA-FEIRA:

FORNECER A MÁXIMA DISPONIBILIDADE NA SEXTA-FEIRA:

TOTAL DE DISPONIBILIDADE DE HORAS NO SÁBADO (EM HORAS):

FORNECER SUA SUGESTÃO DE HORÁRIO, DISTRIBUINDO AS 12H SEMANAIS OBRIGATÓRIAS:

FORNECER A MÁXIMA DISPONIBILIDADE NO SÁBADO:

 


