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

Edital 05/2022

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O ingresso de professores no CELIN se dá por 2 fases, que compreendem:
a) Primeira Fase: Análise de documentação e Carta de Apresentação;
b) Segunda fase: Participação 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 desejem ingressar no CELIN como professores estagiários.
1.1.2 O treinamento tem duração de oito semanas e carga horária total de 20 horas, iniciando no dia
24 de maio e terminando no dia 14 de julho.
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.
1.1.4 Serão oferecidas 25 vagas para participação no TTC.
1.2 A seleção será organizada pela secretaria do curso e realizada pela coordenação e pelas
professoras instrutoras do TTC.

2. ELEGIBILIDADE
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 via e-mail, por meio do envio da documentação exigida, de 16 a 19 de
maio, para: celin@ufv.br.
3.1.1 A documentação exigida:
a) Histórico Escolar emitido pelo Registro Escolar;
b) Carta de apresentação: uma página, em inglês, apresentando-se e relatando experiências de ensino
(caso tenha) 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, supervisão e os professores instrutores do
TTC.
4.2 A divulgação da lista de inscritos será enviada para o endereço de e-mail fornecido pelo
candidato no momento da inscrição, no dia 19 de maio
4.2.1 Os vinte cinco primeiros classificados na análise de documentação serão convocados a
participar do TTC.
4.2.2 Os classificados deverão confirmar seu interesse em cursar o TTC até o dia 23 de maio, às 12h.
4.2.3 Caso os alunos classificados não confirmem interesse até a data e horários definidos, novos
candidatos serão convocados, de acordo com a ordem de classificação.

http://www.celin.prelin.org.br/


5. DO CURSO
5.1 O curso será ministrado por meio de aulas presenciais, às terças-feiras e quintas-feiras, no
horário de 14h15 às 15h45. Todo o material do TTC será fornecido pelo CELIN. A participação 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 (presença às aulas);
b) Cumprimento de prazos e tarefas;
c) Ética;
d) Proficiência na Língua Inglesa;
e) Apresentação de duas aulas, de 15 minutos;
f) Respeito com a equipe do CELIN (coordenação, instrutora do TTC, secretários, professores).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1 A participação 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 Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato com a secretaria pelo e-mail,
celin@ufv.br.

Viçosa, 16 de maio de 2022.

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


