
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

Diretoria de Relações Internacionais  

Programa Idiomas sem Fronteiras 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO PARA SELEÇÃO DE 

PROFESSOR BOLSISTA DE ITALIANO DO PROGRAMA 

IDIOMAS SEM FRONTEIRAS  (ISF-DRI) / 2022. 

 
A Diretoria de Relações Internacionais vem por meio deste edital retificar o 

edital de professor bolsista  de Italiano do Idiomas sem Fronteiras, publicado em nossa 

página (https://www2.ufjf.br/internationaloffice/2022/07/18/isf-prorroga-data-de-

inscricoes-para-vaga-de-professor-bolsista-de-italiano/) no dia 04/07/2022, prevê as 

seguintes retificações: 

 

  No item 4.2 onde se lê “ O período de inscrição compreenderá os dias 

07/07/2022  a partir das 15:00 h ao dia 18/07/2022, até às 23:59h, e deverão ser 

realizadas pelos seguintes links a depender da língua pretendida (...)”  

Leia-se:  “ O período de inscrição compreenderá os dias 07/07/2022  a partir das 

15:00 h ao dia 22/07/2022, até às 23:59h, e deverão ser realizadas pelo seguinte link 

(https://forms.gle/wn4unizZ4NfL6Qrw5) .” 

 

No item 4.4 onde se lê:  “O resultado do deferimento das inscrições, atendidos 

os requisitos do item 4.1 deste edital, será publicado no site da DRI 

(www.ufjf.br/internationaloffice), no dia 21/07/2022 a partir das 18h, horário de 

Brasília.  (..)”  

Leia-se “O resultado do deferimento das inscrições, atendidos os requisitos do 

item 4.1 deste edital, será publicado no site da DRI (www.ufjf.br/internationaloffice), 

no dia 25/07/2022 a partir das 18h, horário de Brasília.”. 
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No item 4.5 onde se lê: “ Na segunda fase, será realizada uma prova-aula, de 20 

minutos, seguida de entrevista. A prova aula bem como a entrevista será 

presencialmente no dia 27/07/2022 as 14h00min na sala dos Idiomas sem Fronteiras, 

na Diretoria de Relações Internacionais- Campus UFJF/JF.   

Leia-se: “ (..) A prova aula bem como a entrevista será presencialmente no dia 

01/08/2022 as 14h00min na sala dos Idiomas sem Fronteiras, na Diretoria de Relações 

Internacionais- Campus UFJF/JF.” 

 

  No item 4.6 onde se lê: “O tema da prova aula de italiano será divulgado no dia 

22/07/2022 a partir das 18h (horário oficial de Brasília) aos candidatos classificados 

na primeira fase no site da DRI: (www.ufjf.br/internationaloffice)”.  

       Leia-se: “O tema da prova aula de italiano será divulgado no dia 28/07/2022 a 

partir das 18h (horário oficial de Brasília) aos candidatos classificados na primeira 

fase no site da DRI: (www.ufjf.br/internationaloffice)”.  

 

    No item 4.7 onde se lê: “ Caberá recurso apenas da prova aula que deverá 

conter as razões fundamentadas do pedido, e ser enviado exclusivamente por email: 

isf@ufjf.br, no dia 29/07/2022 até às 18h (horário de Brasília). O resultado do 

deferimento ou indeferimento será publicado no dia 01/08/2022 a partir das 18h, pelo 

site da Diretoria de Relações Internacionais (www.ufjf.br/internationaloffice).” 

         Leia-se: “ Caberá recurso apenas da prova aula que deverá conter as razões 

fundamentadas do pedido, e ser enviado exclusivamente por email: isf@ufjf.br, no dia 

03/07/2022 até às 18h (horário de Brasília). O resultado do deferimento ou 

indeferimento será publicado no dia 04/08/2022 a partir das 18h, pelo site da Diretoria 

de Relações Internacionais (www.ufjf.br/internationaloffice).” 

4.1. O resultado final será divulgado no dia 05/08/2022 a partir das 18h, 

pelo site da Diretoria de Relações Internacionais (www.ufjf.br/internationaloffice) 

 

No item IV onde se lê: 

Etapas Data/Horário Local 
Inscrição 07/07/2022 a partir 

das 15h00min h ao 

dia 18/07/2022, até às 

23h59minh. 

(https://forms.gle/wn4unizZ4NfL6Qrw5) 

 

Deferimento 21/07/2022 a partir www.ufjf.br/internationaloffice 
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Inscrição das 18h00min h 

Publicação 

Ponto prova 

aula 

22/07/2022 a partir 

das 18h00min h 

www.ufjf.br/internationaloffice 

Prova aula/ 

entrevista 

27/07/2022 as 

14h00min 

Sala Idiomas sem Fronteiras – Diretoria de 

Relações Internacionais- Campus UFJF/JF. 

Recurso prova 

aula  

29/07/2022 até às 18h isf@ufjf.br 

Resultado 

recurso  

01/08/2022 a partir 

das 18h 

www.ufjf.br/internationaloffice 

Resultado Final   03/08/2022 a partir 

das 18h 

www.ufjf.br/internationaloffice 

 

Leia-se: 

III.  

Etapas Data/Horário Local 
Inscrição 07/07/2022 a partir 

das 15h00min h ao 
dia 22/07/2022, até às 

23h59minh. 

(https://forms.gle/wn4unizZ4NfL6Qrw5) 

 

Deferimento 

Inscrição 

25/07/2022 a partir 

das 18h00min h 

www.ufjf.br/internationaloffice 

Publicação 

Ponto prova 

aula 

28/07/2022 a partir 

das 18h00min h 

www.ufjf.br/internationaloffice 

Prova aula/ 

entrevista 

01/08/2022 as 

14h00min 

Sala Idiomas sem Fronteiras – Diretoria de 

Relações Internacionais- Campus UFJF/JF. 

Recurso prova 

aula  

03/08/2022 até às 18h isf@ufjf.br 

Resultado 

recurso  

04/08/2022 a partir 

das 18h 

www.ufjf.br/internationaloffice 

Resultado Final   05/08/2022 a partir 

das 18h 

www.ufjf.br/internationaloffice 

  

                               Juiz de Fora, 20 de julho de 2022. 

         
 

Prof. Dr. Anderson Bastos Martins 

Coordenador Geral do ISF 

Diretor de Relações Internacionais. 
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