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EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA 

IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - FRANCÊS 

 

A coordenação pedagógica da área de língua francesa do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) 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 

(IsF) de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 

I - Dos Candidatos 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

a) Ser graduando(a) na área específica correspondente à bolsa pretendida: língua francesa; 

b) Ter disponibilidade de 12 horas semanais para o cumprimento das atividades do projeto; 

c) Ter cursado língua VI no curso de Letras/Francês ou ter obtido um certificado com equivalência do 

nível expresso anteriormente. 

d) Não ter bolsa em qualquer outro programa de graduação ou pós-graduação da UFJF; 

Os candidatos que não atenderem esses requisitos terão sua inscrição indeferida. 

II - Da bolsa 

Esta bolsa poderá durar até 12 (doze) meses com possibilidade de recondução por igual 

período.  

III. Funções a serem desempenhadas 

Ministrar cursos no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras; colaborar na aplicação de provas de 

certificação em língua estrangeira; colaborar com os clubes de língua estrangeira; atuar na recepção e 

acompanhamento de estrangeiros; colaborar na elaboração de materiais didáticos. 

IV. Do Processo de Seleção 

A seleção do(a) bolsista será realizada em duas etapas: 

1.1 Na primeira, o(s) candidato(s) deve(m) entregar, no momento da inscrição,  histórico escolar e carta de 

motivação em francês, explicando o seu interesse no projeto. O período de inscrição é de 02/07/2019 a 

09/07/2019,  no horário de 7h a 13h, na Secretaria do Idiomas sem Fronteiras/DRI/UFJF. 

1.2 Na segunda, será realizada uma prova-aula, de 20 minutos, na secretaria do Programa Idiomas sem 

Fronteiras (IsF), e o tema será determinado e divulgado aos candidatos no site da DRI: 

<www.ufjf.br/internationaloffice>, com antecedência de 20 horas. A aula-prova e a entrevista serão no dia 

10/07/2019, a partir das 14h. Esta será por ordem de chegada. Essa etapa é eliminatória e classificatória. 



 
 

V. Cronograma 
 

 
ETAPAS DATA LOCAL HORÁRIO 

Da inscrição 02/07/2019 a 
09/07/2019 

Secretaria do IsF De 7h a 13h 

Da seleção (prova-aula e 

entrevista) 

10/07/2019 Secretaria do IsF A partir das 14h 

Resultado 12/07/2019 Site da DRI 
www.ufjf.br/internationaloffice 

A partir de 18h 

 

 

 

Juiz de Fora, 01 de julho de 2018. 

 
 

Profª. Dra. Bárbara Inês Ribeiro Simões Daibert 

Coordenadora geral do Programa IsF - UFJF 


