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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES DO CURSO DE EXTENSÃO EM LÍNGUA
INGLESA – CELIN.

Edital 02/2021

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: Entrevistas.
1.2 O processo de seleção de professores para a turma de Inglês Acadêmico será regido pelas regras
contidas neste edital, observado o disposto no Regimento Interno do PRELIN.
1.3 Será oferecida 1 vaga com bolsa de estágio de 4 parcelas de R$412,50.
1.4 A seleção será organizada pela secretaria do curso e realizada pela coordenação.

2. ELIGIBILIDADE
2.1 Ser estudante de 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.
2.3 Ter disponibilidade para ministrar aulas no CELIN nas 2ª, 4ª e 6ª das 13h às 13h50.
2.4 Não ter desenvolvido estágio na FUNARBE (sede ou convênio).

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão feitas via e-mail, por meio do envio da documentação exigida, de 21 a 25 de
junho, para: celin@ufv.br.
3.1.1 A documentação exigida:
a) Comprovante de matrícula na pós-graduação;
b) Carta de apresentação: uma página, em inglês, apresentando-se e relatando experiências de ensino
e aprendizagem de inglês e as razões pelas quais deseja ser estagiário no CELIN.
3.2 Não será aceita documentação incompleta e/ou fora do prazo.

4. DA PRIMEIRA FASE - CLASSIFICATÓRIA
4.1 A análise da documentação será feita pela coordenação.
4.2 Os classificados para a fase de entrevistas serão notificados via e-mail no dia 28 de junho.

5. DA SEGUNDA FASE - CLASSIFICATÓRIA
5.1 As entrevistas serão realizadas no dia 2 de julho, no período da tarde.
5.2 As entrevistas serão realizadas em língua inglesa.
5.3 O não comparecimento à entrevista acarretará desclassificação neste processo seletivo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1 Em caso de dúvidas, a secretaria do CELIN deverá ser contatada através do e-mail celin@ufv.br
ou do WhatsApp (31)3612-3008.

http://www.celin.prelin.org.br/
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Viçosa, 15 de junho de 2021.

Hilda Simone Henriques Coelho,
Coordenadora do Curso de Extensão em Língua Inglesa


