UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO

PROGRAMA OU PROJETO DE EXTENSÃO: BOA VIZINHANÇA – LÍNGUAS - INGLÊS
UNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE LETRAS – campus Juiz de Fora
O coordenador do projeto BOA VIZINHANÇA - LÍNGUAS – INGLÊS da unidade acadêmica FACULDADE DE LETRAS
faz público o processo de seleção de discentes para preenchimento de 01 vaga de bolsista.
I.

Dos Candidatos
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:
Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF;
não estar em débito com a Extensão no que tange a relatórios e/ou outros documentos;
ter disponibilidade de 12 horas semanais;
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;
ter concluído a disciplina Inglês IV;
entregar, no ato de inscrição, cópia do histórico escolar atualizado.

II. Atividades a serem realizadas:
Aulas a serem ministradas no Curso de Inglês no horário noturno: segunda e quarta-feira, às 19h; reuniões com as
Coordenadoras para orientação; elaboração de material para a página do Programa.
III. Da seleção
A bolsa de Extensão tem a duração mínima de 01 e máxima de 04 semestres letivos.
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 selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, assumirá o próximo
candidato que estiver classificado.
IV. Do Processo de Seleção
1.1 Prova escrita eliminatória;
1.2 prova didática – aula de 20 minutos (para os que tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 na prova escrita).

V. Da Inscrição
DATA: 25 e 26 de abril/2022.
LOCAL: Secretaria da Faculdade de Letras
HORÁRIO: 9h – 20h

VI. Da Seleção
Prova escrita (produção de texto)
DATA: 27 de abril/2022, quarta-feira.
LOCAL: Faculdade de Letras
HORÁRIO: 14 às 15h.
Prova didática (o ponto para a aula será definido no momento da prova escrita)
DATA: 29 de abril/2022, sexta-feira.
LOCAL: Faculdade de Letras
HORÁRIO: 9h.
Resultado final
•

Serão considerados aprovados os alunos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0.

•

O candidato classificado em primeiro lugar será convocado imediatamente para assumir a vaga a partir de 02/05/22.

VII - Da Divulgação do Resultado
DATA: 29 de abril/2022, sexta-feira.
LOCAL: Secretaria de Letras
HORÁRIO: a partir de 13h.

Juiz de Fora, 25 de abril de 2022.
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