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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO 
PROFISSIONAL – SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

(TP/SRI) / 2014 
 

CURSO: 
TREINAMENTO PROFISSIONAL EM RELAÇÕES  
INTERNACIONAIS   

 

A Secretaria de Relações Internacionais (SRI/UFJF) faz público o processo de seleção para o 
Programa de Treinamento Profissional/2014 – SRI/2014 no projeto Treinamento Profissional em 
Relações Internacionais, para o preenchimento de 0 (zero) vaga(s) para bolsistas e 03 (duas) vaga(s) para 
voluntários, de acordo com as Resoluções 58/2008 e 27/2011 do Conselho Setorial de Graduação. 
 

DURAÇÃO DO PROGRAMA  
O programa de Treinamento Profissional SRI/2014 terá a duração de até dois semestres letivos, 

podendo haver recondução uma única vez, por igual período.  
 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 
Sob o acompanhamento da equipe da SRI, auxiliar no gerenciamento do sítio eletrônico da 

Secretaria, na realização de eventos do setor, no processo de candidatura e preparação para intercâmbio de 
graduação, e em atendimento à comunidade acadêmica da UFJF e a intercambistas estrangeiros. 
 

INSCRIÇÃO 
Poderão inscrever-se os candidatos de qualquer período que atenderem aos seguintes critérios:  

1 - Ser aluno (de qualquer período) de um dos seguintes cursos: Direito, Comunicação Social ou Letras;  
2 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  
3 - Possuir Histórico Escolar com garantia da correlação das disciplinas cursadas com o trabalho prático  
do Projeto;  
4 – Ter fluência oral e escrita em inglês;  
5- Apresentar a relevância do treinamento profissional em sua vida acadêmica e/ou profissional;  
6 –Ter domínio na utilização de processadores de texto, de planilhas e de e-mails (Webmail da UFJF e 
Gmail);  
 

É desejável o conhecimento da plataforma Wordpress (plataforma do site da SRI). 
 
 

Para se inscrever, o aluno interessado deve entregar no escritório da SRI, localizado no Centro de  
Vivência da UFJF, entre os dias 09/07/2014 e 15/07/2014, de 11h às 14h, os seguintes  
documentos:  
1 – Ficha de inscrição (disponível nos Anexos deste edital) preenchida com caneta azul;  
2 – Histórico escolar atual (não é necessário estar assinado);  
3 – Currículo (de modelo livre, porém com - no máximo - duas páginas)  
Estes documentos deverão ser entregues em envelope lacrado constando na parte externa o nome do(a)  
candidato(a) e do projeto (Treinamento em Relações Internacionais 2014). A inadequação às orientações 
acima implicará exclusão da seleção.  
 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção constará de:  
1ª Etapa - Análise de currículo: realizada pela SRI no dia 16/07/2014; a partir dos currículos  
selecionados, será divulgada a lista dos nomes e horários para as entrevistas a partir das 17h no site  
www.ufjf.br/sri e na própria Secretaria. 



 
2ª Etapa - Entrevistas: realizada pela SRI no dia 17/07/2014 entre 10h e 14h. O resultado final será  
divulgado a partir das 15h no site www.ufjf.br/sri.  
 
Critério de desempate: maior disponibilidade às quintas e/ou sextas-feiras. 
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

INSCRIÇÃO: 
PERÍODO:  De 09/07/2014 a 15/07/2014, de 11h às 14h 
 

LOCAL:  Secretaria de Relações Internacionais 
 

SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  
Análise de currículo: realizada pela SRI no dia 16/07/2014; 
Entrevistas: realizada pela SRI no dia 17/07/2014 entre 10h e 14h. 

 

LOCAL:  Secretaria de Relações Internacionais 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  

Análise de currículo: 16/07/2014, divulgação da lista dos nomes e horários para as 
entrevistas a partir das 17h no site www.ufjf.br/sri e na própria Secretaria;  
 
O resultado final: 17/07/2014, a partir das 16h no site www.ufjf.br/sri.  
 

 

LOCAL:  Secretaria de Relações Internacionais e no site www.ufjf.br/sri.   
 

Juiz de Fora, 07 de julho de 2014. 
 
 
 

____________________________________ 
Orientador 

 


