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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES DO CURSO DE EXTENSÃO EM LÍNGUA 

INGLESA – CELIN. 

 

Edital 02/2019 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O ingresso de professores no CELIN se dá por de 2 fases, que compreendem:  

a) Primeira Fase: Análise de documentação e Carta de Apresentação;   

b) Segunda fase: Aprovação no curso de preparação de professores, o Teachers’ Training 

Course – TTC. 

1.1.1 O TTC consiste em um treinamento gratuito oferecido a alunos do curso de 

Letras da Universidade Federal de Viçosa, que desejam ingressar no CELIN 

como professores estagiários. 

1.1.2 O treinamento tem duração de três meses e carga horária total de 40 horas, 

sendo 30 horas presenciais e 10 horas de atividades extras.  

1.1.3 O processo de seleção para o TTC será regido pelas regras contidas neste 

edital, observado o disposto no Regimento Interno do PRELIN. 

1.2 A seleção será organizada pela secretaria do curso e realizada pela coordenação, supervisão 

e pelo professor instrutor do TTC. 

 

2. ELIGIBILIDADE 

2.1 Ser estudante de graduação ou pós-graduação do curso de Letras da Universidade 

Federal de Viçosa.  

2.2 Ter intenção de ministrar aulas no CELIN por pelo menos um semestre.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão feitas presencialmente, por meio da entrega da documentação exigida, 

nos dias 1° a 08 de abril, na secretaria do CELIN, localizada na Casa 12 da Vila Giannetti. 

3.1.1 A documentação é composta de:  

a) Histórico Escolar emitido pelo Registro Escolar; 

b) Currículo; 

c) Carta de apresentação (de uma página, em inglês, falando sobre si mesmo e as 

razões pelas quais deseja ser estagiário no CELIN). 

3.2 A documentação não será aceita, em hipótese alguma, em formato digital. 

3.3 Não serão aceitas documentações incompletas e/ou fora do prazo. 

 

4. DA PRIMEIRA FASE 

4.1 A análise da documentação será feita pela coordenação, supervisão e o professor instrutor 

do TTC. 

4.2 O resultado da análise da documentação e da Carta de Apresentação será enviado para o 

endereço de e-mail fornecido pelo candidato no momento da inscrição. 
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5. DO CURSO  

5.1 O curso acontecerá às quintas-feiras, das 14h às 17 horas, na sala 115 do DLA. A avaliação do 

TTCista durante o curso se dará em conformidade com os itens estabelecidos no Termo de 

Compromisso de Instrutores do CELIN. 

5.1.1 Os aspectos avaliados são: 

a) Assiduidade; 

b) Pontualidade; 

c) Responsabilidade; 

d) Cumprimento de prazos e tarefas; 

e) Ética; 

f) Profissionalismo; 

g) Proficiência na Língua Inglesa; 

h) Didática de ensino; 

i) Desenvoltura em sala de aula; 

j) Respeito com a equipe do CELIN (coordenação, supervisão, instrutor do 

TTC, secretários, professores). 

5.2 Será automaticamente reprovado no curso, o TTCista que extrapolar o limite de 25% 

de faltas. 

5.3 O TTCista que não for aprovado no curso deverá se inscrever e prestar o processo 

seletivo subsequente, caso seja de seu interesse. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 A aprovação no TTC não é garantia de ministrar aulas no CELIN no período 

imediatamente subsequente. A distribuição de turmas para os estagiários depende da 

demanda do curso. 

6.2 Somente receberá o Certificado de conclusão do curso o aluno aprovado. Alunos que 

não forem aprovados por rendimento ou abandono não terão direito a documentação 

comprobatória. 

6.3 Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato com a secretaria pelo e-

mail, celin.ufv@gmail.com. 

 

 

Viçosa, 1° de abril de 2019. 

 

 

 

Hilda Simone Henriques Coelho, 

Professora Coordenadora, 

Curso de Extensão em Língua Inglesa. 

 


