EDITAL DE SELEÇÃO DE PROGRAMA
PIBIC/BIC/VIC – UFJF/2021
PROJETO:

PROCESSAMENTO DE SENTENÇAS E FOCO: ESTUDOS DE
INTERFACE NA PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL - FASE III

Orientador:

Profa. Aline Alves Fonseca

Faz-se público o processo de seleção para o Programa de Iniciação Científica PIBIC/BIC/VIC – UFJF 2021/2022, para preenchimento de 01 vaga de voluntário no âmbito do projeto: Processamento de sentenças e Foco:
estudos de interface na Psicolinguística experimental - Fase III.
DURAÇÃO DO PROGRAMA / CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO COMO VOLUNTÁRIO
O programa de IC terá a duração de dois semestres letivos. Para participantes voluntários do projeto, será
concedido certificado, emitido pela Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PROPP), se cumprido os requisitos de
assiduidade às atividades, apresentação do trabalho final no SEMIC e escrita do relatório.
INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:
1 - Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação em Letras (todas as habilitações);
2 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais;
3 – Estar entre o 4º e o 7º período do curso integral; entre o 4º e 9º período do curso noturno; ou estar a pelo menos 2
semestres de concluir a 2a habilitação.
5 – Ter IRA igual ou superior a 70.
Para se inscrever, o aluno interessado deve preencher seus dados no formulário Google no endereço:
https://forms.gle/YW4g2niGDQdCqrXC7
E anexar uma cópia, em pdf, do histórico escolar no campo solicitado no formulário.
PROCESSO DE SELEÇÃO
.
1 – Avaliação da Entrevista.
2 – Análise do Histórico Escolar.
Critério(s) de desempate:
1º) Maior IRA.
2º) Antiguidade.
RESUMO DE DATAS E PRAZOS
INSCRIÇÃO:
PERÍODO:
LOCAL:

23/08/2021 a 28/08/2021
Formulário google: https://forms.gle/YW4g2niGDQdCqrXC7

SELEÇÃO:
DATA/HORÁRIO:

30/08/2021 a partir das 14h. As entrevistas serão agendadas por e-mail com
cada candidatx.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO:
DATA/HORÁRIO:
31/08/2021 a partir das 14h
Os resultados serão divulgados por e-mail para os candidatos que comparecerem à
LOCAL:
entrevista.
Dúvidas? Entre em contato pelo email: aline.fonseca@letras.ufjf.br
Juiz de Fora, 21 de agosto de 2021.

