UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO
PROGRAMA OU PROJETO DE EXTENSÃO: Programa Boa Vizinhança Línguas - Ensino de Língua Grega Antiga
UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Letras
O coordenador do projeto/programa Programa Boa Vizinhança Línguas - Ensino de Língua Grega Antiga da unidade acadêmica
Faculdade de Letras faz público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 03 vagas de bolsista graduando e 0
vaga(s) de voluntário(s) graduando.
I.

Dos Candidatos
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:
a)

Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF;

b)

Não estar em débito com a Extensão quanto a relatórios e/ou outros documentos;

c)

Ter disponibilidade de 12 horas semanais;

d)

Em caso de bolsistas, o mesmo não poderá ter vínculo remunerado em nenhum outro Programa de bolsas da UFJF, com exceção do
Programa de Apoio Estudantil.

II.

Das atividades a serem realizadas
Os discentes irão preparar material didático e aulas de Língua Grega Antiga, e ministrarão uma turma, conforme as condições de
funcionamento da Faculdade de Letras – UFJF.

III.

Da seleção e bolsa
A bolsa de Extensão tem a duração de 12 meses.
Os programas e/ou projetos podem ser realizados durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos

participantes nos períodos determinados, somente em caso de pagamento de bolsa;
O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente;
Em caso de desistência do bolsista ou voluntário graduando selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto,
assumirá o próximo candidato que estiver classificado.
IV.

Do Processo de Seleção
Os critérios do processo seletivo são determinados pelos próprios coordenadores de programa e/ou projeto.

1.1 Análise de histórico acadêmico, com foco principal nas disciplinas de língua grega e foco secundário para disciplinas de Estudos Clássicos;
1.2 Carta de interesse (breve relato das experiências na área seguido de expectativas de atuação, tamanho máximo de 1 página).
V.

Da inscrição

DATA: 15 a 23 de junho de 2021
VI.

LOCAL: https://forms.gle/hXGhYwbsWXV8V61m6 HORÁRIO: 24h

Da divulgação dos resultados

DATA: 24 de junho de 2021

LOCAL: site da FALE

Juiz de Fora, 15 de junho de 2021

________________________
Gustavo Henrique Montes Frade

HORÁRIO: 18h

