
  
 
 
 

 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES 

PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES AO 

PROJETO NÚCLEO DE LÍNGUAS (NucLi) DO PROGRAMA IDIOMAS SEM 

FRONTEIRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. 

O Ministério da Educação – MEC, por meio da Secretaria de Educação 

Superior (SESu) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e o Núcleo de Línguas (NucLi) do Programa do Idiomas sem 

Fronteiras/UFJF, vem retificar os itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 6.1.1 c, e 6.1.2 c do 

edital do processo seletivo e formação de cadastro de reserva de professores 

bolsistas, para o PROJETO NÚCLEO DE LÍNGUAS (NucLi) – ISF/UFJF, 

conforme se expõe a seguir:   

Onde se lê: 

3.1. Período: As inscrições para o projeto Núcleo de Línguas (NucLi) – 

IsF/UFJF estarão abertas no período de 13 a 19 de março de 2018, das 07h 

às 19h, na Secretaria do Programa Idiomas sem Fronteiras da UFJF, situada 

no Centro de Vivência da UFJF, sala 2 (ao lado do antigo restaurante Salsa 

Parrilla). 

Leia-se: 

3.1. Período: As inscrições para o projeto Núcleo de Línguas (NucLi) – 

IsF/UFJF estarão abertas no período de 13 a 23 de março de 2018, das 07h 

às 19h, na Secretaria do Programa Idiomas sem Fronteiras da UFJF, situada 

no Centro de Vivência da UFJF, sala 2 (ao lado do antigo restaurante Salsa 

Parrilla). 

Onde se lê: 

3.2. A seleção para o projeto Núcleo de Línguas (NucLi) – IsF/UFJF será 

realizada em duas etapas, sendo que a primeira etapa ocorrerá no dia 21 de 

março de 2018, tratando-se de fase interna de análise de documentos pela 

banca examinadora, e a segunda etapa, presencial, no dia 22 de março de 

2018.  



  
 
 
 

 

Leia-se: 

3.2. A seleção para o projeto Núcleo de Línguas (NucLi) – IsF/UFJF será 

realizada em duas etapas, sendo que a primeira etapa ocorrerá no dia 26 de 

março de 2018, tratando-se de fase interna de análise de documentos pela 

banca examinadora, e a segunda etapa, presencial, no dia 27 de março de 

2018.  

Onde se lê: 

3.3. No dia 22 de março de 2018, data de realização da segunda etapa, os 

candidatos deverão comparecer à secretaria do Programa Idiomas sem 

Fronteiras, de acordo com a escala de horários divulgada pelo setor no dia 20 

de março de 2018. 

Leia-se: 

3.3. No dia 27 de março de 2018, data de realização da segunda etapa, os 

candidatos deverão comparecer à secretaria do Programa Idiomas sem 

Fronteiras, de acordo com a escala de horários divulgada no setor a partir das 

10 horas do dia 26 de março de 2018. 

Onde se lê: 

3.4. A lista dos candidatos aprovados, com a respectiva classificação, será 

divulgada a partir do dia 26 de março de 2018, após 10h, pela Secretaria do 

Programa Idiomas sem Fronteiras. 

Leia-se: 

3.4. A lista dos candidatos aprovados, com a respectiva classificação, será 

divulgada a partir do dia 28 de março de 2018, após 10h, pela Secretaria do 

Programa Idiomas sem Fronteiras. 

Onde se lê: 

6.1.1.  PRIMEIRA FASE (eliminatória/interna):  



  
 
 
 

 

[...] 

c. Resultado da primeira fase: 21 de março de 2018 na Secretaria do 

Programa IsF, a partir de 17 h. 

Leia-se: 

6.1.1.  PRIMEIRA FASE (eliminatória/interna):  

[...] 

c. Resultado da primeira fase: 26 de março de 2018 na Secretaria do 

Programa IsF, a partir de 17 h. 

Onde se lê: 

6.1.2. SEGUNDA FASE (eliminatória/presencial): 

[...] 

c. Resultado final da seleção: 26 de março de 2018 na Secretaria do 

Programa IsF, a partir de 17h. 

Leia-se: 

6.1.2. SEGUNDA FASE (eliminatória/presencial): 

[...] 

c. Resultado final da seleção: 28 de março de 2018 na Secretaria do 

Programa IsF, a partir de 17h. 

 

Juiz de Fora, 19 de março de 2018. 

______________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Bárbara Inês Ribeiro Simões Daibert 

Coordenadora Geral do Programa Idiomas sem Fronteiras - UFJF 


