UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA INSTITUCIONAL
DE ALEMÃO DO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.

A Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Juiz de Fora faz
saber aos interessados que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 1 (um)
professor bolsista, para atuar no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras, de acordo
com as condições estabelecidas neste edital.
I.

Dos Candidatos

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:
a)
Apresentar competência linguística em alemão, seja com apresentação de
certificado ou comprovação de intercâmbio para países cuja língua oficial seja alemão.
b)
Ter disponibilidade de 12 horas semanais para o cumprimento das atividades do
projeto;
II.

Da bolsa

Esta bolsa terá duração de 12 (doze) meses, com possibilidade de recondução por igual
período. O estudante não pode ter bolsa em qualquer outro programa de graduação ou
de pós-graduação da UFJF.
O valor da bolsa será de R$ 500,00.
III.

Funções a serem desempenhadas

Ministrar cursos no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras; colaborar na aplicação
de provas de certificação em língua estrangeira; com os clubes de idiomas; na
elaboração de materiais didáticos e atuar nos projetos de internacionalização da
Diretoria de Relações Internacionais e na recepção e no acompanhamento de
estrangeiros.
IV.

Do Processo de Seleção

A seleção do(a) bolsista será realizada em duas etapas:
1.1
Na primeira etapa, o(s) candidato(s) deve(m) entregar histórico disponível no
SIGA e carta de motivação – explicando o seu interesse no projeto – no período de
20/03/2019 até o dia 17/04/2019 na Secretaria do IsF/DRI, apenas no horário de 7:00h a

14:00h. No momento da entrega dos documentos, os candidatos deverão preencher a
ficha de inscrição fornecida pela Secretaria.
1.2
Na segunda etapa, dia 24/04/2019, a partir das 14h, por ordem de chegada, será
realizada a prova-aula, de vinte minutos, e a entrevista na Diretoria de Relações
Internacionais. O tema da prova aula será determinado e divulgado aos candidatos pelo
site do DRI e na secretaria do programa Idiomas sem Fronteiras, na Diretoria de
Relações Internacionais, com antecedência de 24 horas. Essa etapa é eliminatória e
classificatória.
V.

Da Inscrição

DATA: de 20/03/2019 a 17/04/2019
HORÁRIO: das 7h às 14 h
LOCAL: Secretaria do IsF
VI.

Da divulgação do tema da prova-aula

DATA: 23/04/2019
HORÁRIO: 14h
LOCAL: Na Secretaria do IsF e no site da DRI (http://www.ufjf.br/internationaloffice).
VII.

Da Seleção (Prova-aula e Entrevista)

DATA: 24/04/2019
HORÁRIO DE CHEGADA: 14h
LOCAL: Secretaria do IsF
A seleção se dará por ordem de chegada dos candidatos
VIII. Da Divulgação do Resultado
DATA: 25/04/2019
HORÁRIO: a partir das 18h.
LOCAL: Secretaria do IsF e no site da DRI (http://www.ufjf.br/internationaloffice)
IX.

Considerações finais

a. Ao se inscrever na seleção, em caso de aprovação como bolsista no presente projeto,
o candidato se compromete a informar à DRI qualquer alteração de contato telefônico
ou e e-mail.

b. Para fins de elaboração de folha de pagamento da bolsa pela DRI e para atendimento
ao calendário de pagamentos da UFJF, o candidato aprovado deve ser titular de conta
corrente registrada no SIGA até o dia 02/05/2019, observando que a mesma não pode
ser poupança, nem conta salário, nem conjunta.
c. O candidato aprovado se compromete a entregar, na Secretaria Executiva/DRI, o
Termo de Compromisso impresso, preenchido e assinado até o dia 02/05/2019 das 7h às
14h. Este será disponibilizado no site da DRI, quando da divulgação do resultado.

Juiz de Fora, 07 de março de 2019.

Coordenadora geral do Programa IsF- UFJF
Profª. Dra. Bárbara Inês Ribeiro Simões Daibet

