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ERRATA

Edital 05/2022
Edital de Preparação e seleção de Professores do Curso de Extensão em Língua Inglesa -

CELIN

No item 1.1.1 do Edital onde se lê:

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.

Leia-se:

O treinamento tem duração de oito semanas e carga horária total de 20 horas, iniciando no dia 31 de
maio e terminando no dia 21 de julho.

No item 3.1 do Edital onde se lê:

As inscrições serão feitas via e-mail, por meio do envio da documentação exigida, de 16 a 19 de
maio, para: celin@ufv.br.

Leia-se:

As inscrições serão feitas via e-mail, por meio do envio da documentação exigida, de 16 a 26 de
maio, para: celin@ufv.br.

No item 4.2 do Edital onde se lê:

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.

Leia-se:

A divulgação da lista de inscritos será enviada para o endereço de e-mail fornecido pelo candidato no
momento da inscrição, no dia 27 de maio.

No item 4.2.2 do Edital onde se lê:

Os classificados deverão confirmar seu interesse em cursar o TTC até o dia 23 de maio, às 12h.

http://www.celin.prelin.org.br/
mailto:celin@ufv.br


Leia-se:

Os classificados deverão confirmar seu interesse em cursar o TTC até o dia 30 de maio, às 12h.

No item 5.1 do Edital onde se lê:

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.

Leia-se:

O curso será ministrado por meio de aulas presenciais, às terças-feiras e quintas-feiras, no horário de
8h30 às 10h. 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.

Viçosa, 20 de maio de 2022.

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


