UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Diretoria de Relações Internacionais
Programa Idiomas sem Fronteiras

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA- ITALIANO (IsF-DRI) / 2020/ ERE
Conforme Resolução Nº 27.2020, de 27 de julho de 2020, que regulamenta a realização de
Ensino Remoto Emergencial (ERE), a Diretoria de Relações Internacionais e a coordenação
pedagógica da área de língua italiana do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) da
Universidade Federal de Juiz de Fora tornam público o processo de seleção para o Programa de
bolsista 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 italiana;

b)

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

c)
Ter cursado língua V no curso de Letras/italiano ou ter obtido um certificado que ateste
nível B2.
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, caso tenha previsão orçamentária, e com
possibilidade de recondução por igual período.
O valor da bolsa será de R$ 500,00 (quinhentos reais).
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 e na manutenção das redes sociais do Programa Idiomas sem Fronteiras. Com a
suspensão das atividades presenciais, as atividades descritas deverão ser desenvolvidas de forma
remota.
IV

Do Processo de Seleção

A seleção do(a) bolsista será realizada em duas etapas:
Na primeira, o(s) candidato(s) deve(m) encaminhar, no momento da inscrição, histórico escolar
e carta de motivação em italiano, explicando o seu interesse no projeto. O período de inscrição é
de 28/09/2020 a 26/10/2020, até as 23h59 pelo endereço https://forms.gle/sWZbnxxkeZfjRsS7A
Na segunda, será realizada uma prova-aula, de 20 minutos, seguida de entrevista. Como a
avaliação será realizada de forma remota, as etapas do processo que envolverem atividades
síncronas deverão ser necessariamente gravadas. O tema será divulgado aos candidatos
no site da DRI: www.ufjf.br/internationaloffice

A aula-prova e a entrevista serão no dia 28/10/2020 e será realizada por horário agendado pela
plataforma Google Meet, e serão divulgadas com antecedência de 20 horas no site da DRI:
www.ufjf.br/internationaloffice. Essa etapa é eliminatória e classificatória.
O resultado final será divulgado no dia 30/10/2020 a partir das 18:00 , pelo site da
Diretoria de Relações Internacionais: www.ufjf.br/internationaloffice
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Após selecionado o bolsista, este(a) precisa encaminhar o Termo de Compromisso, digitalizado
e devidamente assinado e datado em 03 de novembro de 2020 para o e-mail isf@ufjf.edu.br

Juiz de Fora, 27 de setembro de 2020.

Profª. Dra. Bárbara Inês Ribeiro Simões Daibert
Coordenadora geral do Programa IsF – UFJF e
Diretora da Diretoria de Relações Internacinal

