UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Edital 013/2018
Seleção de Monitores para o Seminário Anual Programa
Flagship 2018

A Assessoria para Assuntos Internacionais da Universidade Federal de São João del-Rei
(ASSIN/UFSJ) informa que no período de 27 a 28 de novembro de 2018 estarão abertas
inscrições de candidatos para exame de seleção de 1 (uma) vaga de monitor ofertada pela
ASSIN/UFSJ para auxiliar nas atividades do Seminário Anual do Programa Flagship, a
ser realizado no período de 01 a 10 de dezembro de 2018, e para realizar treinamento OPI
(Oral Proficiency Interviews) com as alunas americanas participantes do Programa, no
período compreendido entre 1º e 30 de dezembro de 2018.
1. Das atividades do monitor:
1.1 O monitor selecionado atuará na organização e desenvolvimento do Seminário
Anual do Programa Flagship, em uma carga horária de 20h semanais.
1.2 O monitor fará treinamento de OPI presencialmente com as alunas do Programa,
durante a realização do Seminário Anual e, no formato à distância, no período
compreendido entre 11 a 30 de dezembro de 2018, com carga horária de 20h
semanais.
1.3 Das atribuições do monitor:
1.2.1 As atividades a serem desempenhadas pelo monitor incluem:
- organização de atividades do Seminário Anual do Programa Flagship;
- auxílio linguístico às alunas do Programa em relação às suas apresentações no
referido Seminário;
- auxílio acadêmico nas aulas de português on-line a serem desenvolvidas;
- atendimento a dúvidas das alunas;

- participação de plantões de monitoria em dias e locais indicados;
- mediação de atividades coorientadas pelos professores do Programa Flagship;
- realização de treinamento presencial e on-line de OPI (Oral Proficiency
Interviews)
- apresentação de resultados das atividades em relatório.
2. Dos requisitos para inscrição:
2.1 Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação
(a partir do terceiro período) em Letras da UFSJ. É necessário também:
- Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais ao programa.
- Ter experiência prévia com o ensino de português para estrangeiros na UFSJ;
- Manter vínculo com a UFSJ até a conclusão da bolsa.
- Não ter outra bolsa remunerada.
3. Da inscrição:
3.1 A inscrição será realizada em ambiente virtual (online) na página da ASSIN, por
meio dos seguintes procedimentos:
a) Preencher, até a data limite prevista no cronograma deste Edital, o Formulário
Eletrônico

de

Inscrição,

disponível

https://www.assinufsj.com.br/sistema_inscricoes/login.php
b) Anexar seguintes documentos:
1) Curriculum Vitae ou Lattes;
2) Extrato do Histórico Escolar;
3) Atestado de Matrícula emitido pela DICON ou CONTAC.
4. Da seleção:
4.1 A seleção compreenderá as seguintes etapas:
a) Análise do histórico escolar e currículo.

em:

b) Avaliação da Prática de Ensino de Português para Estrangeiros, que se dará
através da apresentação para a banca de uma aula simulada de Português para
Estrangeiros, com duração de 20 minutos. Para a aula simulada, a/o candidata/o
deverá apresentar documento de identificação com foto.
4.2 A apresentação da aula será realizada no seguinte dia e horário:
Data

Hora

Local

29/11/2018 (sexta-feira)

14h

Sala 3.35 (Flagship Program) – CSA

4.3 Critérios de seleção:
4.3.1 Serão avaliados os requisitos, quantificando e atribuindo médias de 1 a 10 a:
a) extrato do histórico escolar e currículo;
b) Prática de ensino: aula simulada.
4.3.2 Critérios para avaliação do histórico e currículo
Critérios
Experiência

Prévia

com

Pontuação
Ensino

de

Até 3 pontos

Português para estrangeiros
Monitoria em aulas de PLE por um

2 pontos

semestre
Monitoria em aulas de PLE por dois
3 pontos

semestres
Ter cursado na graduação unidades
curriculares

de

Ensino

de

Até 2 pontos

Língua

Estrangeira (LE) – inglês ou português
para estrangeiros
Ter cursado 1 unidade curricular de ensino
de LE

0,5 ponto

Ter cursado 2 unidades curriculares de

1 ponto

ensino de LE
unidades

2 pontos

Experiência comprovada com Ensino de

1 ponto

Ter

cursado

3

ou

mais

curriculares de ensino de LE

Português para Estrangeiros fora da UFSJ
4.3.3 Critérios para avaliação da Prática de Ensino: aula simulada
Critérios

Pontuação

Clareza e objetividade

2 pontos

Demonstração de conhecimento sobre

3 pontos

técnicas de OPI
Adequação da abordagem metodológica

3 pontos

utilizada ao ensino de língua estrangeira
Criatividade

2 pontos
Total

10 pontos

4.3.4 O resultado preliminar será calculado pelo somatório das médias apuradas nas
duas etapas: análise do currículo e apresentação da aula simulada.
4.3.5 O resultado preliminar da seleção será publicado na página da ASSIN no dia
30 de novembro de 2018.
4.3.3 Quaisquer alterações serão devidamente informadas na página da ASSIN.
4.3.4 Os candidatos serão classificados conforme a ordem de suas médias apuradas.
4.3.5 Em caso de empate, terá vantagem o candidato que tiver maior pontuação na
avaliação da Prática de Ensino: aula simulada.
4.3.6 Prazo para Recursos: 3 de dezembro de 2018, até às 17h. Os recursos deverão
ser entregues no Escritório da ASSIN, Campus Sto. Antônio, sala 2.26, de 14h às
17h.

4.3.7 Publicação do Resultado final, após análise dos recursos, caso haja: 5 de
dezembro de 2018. Caso não tenha interposição de recurso o resultado final será
divulgado no dia 3 de dezembro de 2018, após às 17h.
4.3.6 Ao candidato selecionado será destinada uma bolsa no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) válida para o mês de dezembro de 2018 podendo ser prorrogada
por igual período a critério da coordenação pedagógica do Programa.

São João del Rei, 27 de novembro de 2018.

Carolina Vianini Amaral Lima
Coordenadora Pedagógica do Programa Flagship Portuguese

