SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

EDITAL 01/2012 – CCDP/PRORH
VAGAS EM DISCIPLINAS DO PROJETO DE UNIVERSALIZAÇÃO
DA OFERTA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
INSCRIÇÃO
O Pró-Reitoria de Recursos Humanos, por meio da Coordenação de
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas e a Coordenação do Projeto de
Universalização de Língua Estrangeira da Universidade Federal de Juiz de
Fora, no uso de suas atribuições, comunicam que estarão abertas, na
Secretaria da Coordenação do Projeto, no prédio da Reitoria/Campus
Universitário, nos dias 05 e 06/03/2012, no horário de 08h30 às 12h, as
inscrições para servidores do quadro efetivo, em exercício nesta Universidade,
interessados em candidatar-se às vagas nas disciplinas oferecidas pelo Projeto
de Universalização de Língua Estrangeira (PU).
Para Espanhol, Francês, Inglês e Italiano Instrumental a carga
horária de cada disciplina é de 60 horas e serão oferecidos os módulos I,
II e III, consecutivamente. A certificação só ocorrerá com a conclusão dos
três módulos, com carga horária total de 180 horas.
Para Latim Instrumental a carga horária de cada disciplina é de 60
horas e serão oferecidos os módulos I e II, consecutivamente. A
certificação só ocorrerá com a conclusão dos dois módulos, com carga
horária total de 120 horas.
No ato da inscrição, o candidato deverá preencher formulário na
Secretaria do Projeto e, caso não esteja atualizado no Sistema SIGA,
apresentar cópia de comprovante de conclusão do ensino médio.
O servidor que for cursar a disciplina em seu horário de trabalho na
UFJF deverá obter anuência da chefia imediata para realizar o curso,
sendo de responsabilidade do servidor a observância deste pré-requisito.
DISCIPLINAS
Espanhol Instrumental I, II e III
Francês Instrumental I, II e III
Inglês Instrumental I, II e III
Italiano Instrumental I, II e III
Latim Instrumental I e II

Nº DE VAGAS
04 por turma
04 por turma
04 por turma
04 por turma
04 por turma

HORÁRIOS
Manhã/Tarde/Noite
Manhã/Tarde/Noite
Manhã/Tarde/Noite
Manhã/Tarde/Noite
Manhã/Tarde

*Só poderão se inscrever no módulo II os que já cursaram e foram aprovados no módulo I
*Só poderão se inscrever no módulo III os que já cursaram e foram aprovados no módulo II.

Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria da Coordenação
do Projeto de Universalização de Língua Estrangeira, prédio da
Reitoria/Campus Universitário, telefone 2102-3883.
Juiz de Fora, 04 de janeiro de 2012
Sônia Mara Marques
Coordenadora de Capacitação

Jovita Maria Gerheim Noronha
Coordenadora do P.U.

