EDITAL Nº 01/2019, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE INSTRUTORES ISF
DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS PARA ATUAR NO NÚCLEO DE
LÍNGUAS (NUCLI-IsF) DO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS (IsF)
A Coordenadora Geral do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) da Universidade
Federal Fluminense, Professora Vanessa Lopes Lourenço Hanes, no uso de suas
atribuições, torna público que estão abertas as inscrições para o processo seletivo
simplificado visando a contratação de Professores bolsistas IsF de língua
portuguesa para estrangeiros, para atuarem nas atividades desenvolvidas no âmbito
do Núcleo de Línguas do Programa IsF (NucLi-IsF) da UFF.
1. OBJETIVO
Selecionar instrutor discente para atuar junto ao programa Idiomas sem
Fronteiras (IsF), em cursos presenciais de português para estrangeiros, de forma a
contribuir para sua formação acadêmica e sua inserção no processo de
internacionalização da Universidade.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO
2.1. Perfil do Candidato
O instrutor do IsF – Português para Estrangeirtos deverá se enquadrar no perfil
abaixo:
•

Ser aluno de graduação em Letras da UFF.

•

Ter disponibilidade de 12 horas semanais para atividades relacionadas ao
Programa IsF (preparação de aulas, aulas presenciais, reuniões com a
coordenação e eventuais aplicações e correções de testes).

•

Ter familiaridade com as tecnologias de informação e comunicação
disponíveis.

2.2. Pré-requisitos para o Candidato a Instrutor do IsF – Português para
Estrangeiros:
•

Ter cursado a disciplina optativa GLC00239 - Português XXI - Ensino de língua
portuguesa para estrangeiros.

•

Ter realizado o estágio orientado do Programa Português para Estrangeiros da
UFF.

3. SELEÇÃO
Os candidatos serão selecionados
respectivamente:

por

intermédio

de

•

Análise de currículo.

•

Entrevista conduzida pelos coordenadores do Programa.

etapas eliminatórias,

4. ATRIBUIÇÕES DOS INSTRUTORES
•
•
•

Participar de atividades de formação promovidas pelo coordenador do
programa.
Ministrar curso presencial de língua portuguesa para estrangeiros, nos horários
determinados pelo programa.
Participar de atividades para a internacionalização da Universidade.

5. INSCRIÇÕES
Os candidatos devem comparecer pessoalmente na secretaria do IsF, no CELUFF
(Centro de Línguas da UFF, no Campus Gragoatá). Os candidatos deverão entregar
impressos formulário de inscrição (conforme Anexo 1 do presente edital), cópia de
documento de identificação com foto, cópia atualizada do Currículo e uma carta de
motivação.

6. REMUNERAÇÃO
O instrutor do IsF receberá uma bolsa mensal, durante seu período de atuação no
Programa, no valor de R$ 500,00. O pagamento da bolsa fica condicionado ao
cumprimento dos critérios arrolados acima, ao preenchimento da planilha de controle
de presença no Sistema IsF Gestão e ao cumprimento da carga horária mensal, não
sendo permitido nenhum acúmulo de bolsa proveniente da mesma fonte pagadora.

7. CRONOGRAMA GERAL DA SELEÇÃO

Período
26/02 – 20/03
21/3
21/3 às 10h
22/3

Etapa
Inscrição na Secretaria do IsF (fechada de 01/03 a 10/03
devido ao recesso de Carnaval da UFF)
Análise de currículo
Entrevista no Centro de Línguas da UFF (CELUFF)
Divulgação dos resultados

03/05/2019

Início das atividades do classificado junto ao Programa, no
1º semestre de 2019.

8. COMUNICAÇÃO COM OS CANDIDATOS:
A comunicação direta com o candidato, como a aprovação para futuras etapas do
processo seletivo, será feita por e-mail, para o endereço eletrônico informado no
formulário de inscrição. É responsabilidade do candidato a indicação correta de seu
endereço eletrônico, assim como respeitar as datas, prazos e processos contidos no
presente Edital.

Niterói, 25 de fevereiro de 2019

Vanessa Lopes Lourenço Hanes
Coordenadora Geral – ISF / UFF

ANEXO 1

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS AO CARGO DE PROFESSOR
BOLSISTA DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS NO PROGRAMA ISF-UFF

Nome completo:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
RG:
CPF:

Disponibilidade de horário:

