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

Edital de Seleção de Monitores
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL

A Assessoria para Assuntos Internacionais da Universidade Federal de São João del-Rei
(ASSIN/UFSJ) informa que no período de 23 de janeiro a 02 de fevereiro de 2017
estarão abertas inscrições de candidatos para exame de seleção de 04 (quatro) vagas de
monitor ofertadas pela ASSIN/UFSJ, sendo:
Disciplina
COMPREENSÃO ORAL E
CONVERSAÇÃO EM
LÍNGUA PORTUGUESA

Disciplina

Professor(a) Orientador(a)

Ana Paula de Araújo Lopez e
Carolina Vianini

Número de Vagas

01

Professor(a) Orientador(a)

Número de Vagas

Alberto Tibaji

01

Professor(a) Orientador(a)

Número de Vagas

LÍNGUA PORTUGUESA,
CULTURA MINEIRA E
IDENTIDADE CULTURAL

Disciplina
LEITURA CRÍTICA E

Cláudio Márcio do Carmo e

PRODUÇÃO ESCRITA DA
LÍNGUA PORTUGUESA

01
Nádia Biavati

Disciplina

Professor(a) Orientador(a)

Número de Vagas

José Antônio Oliveira de Resende

01

ELEMENTOS
GRAMATICAIS DE USO
DA LINGUAGEM
1. Das atividades dos monitores:
1.1 Os monitores selecionados atuarão tanto com alunos do Programa Flagship
Overseas, quanto com os referidos professores das disciplinas, em uma carga
horária de 20h semanais.
1.2 Das atribuições do monitor:
1.2.1 As atividades a serem desempenhadas pelo monitor incluem:
- participação em reuniões de discussão teórico-metodológica;
- observação e participação nas aulas do programa;
- atendimento a dúvidas dos alunos;
- leitura da bibliografia indicada pelos professores orientadores;
- trabalhos de estudo e acompanhamento de análise de dados;
- participação de plantões de monitoria em dias e locais indicados;
- mediação de atividades coorientadas;
- apresentação de resultados das atividades em relatório.
2. Dos requisitos para inscrição:
2.1 Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no Curso de Graduação
em Letras/UFSJ, a partir do terceiro período. É necessário também:
- Ter disponibilidade para dedicar com exclusividade 20 horas semanais ao
programa, preferencialmente à tarde.
- Manter vínculo com a UFSJ até a conclusão da bolsa.
- Não ter outra bolsa remunerada.
- Preencher a ficha de inscrição, no local indicado de inscrição, indicando a(s)
disciplina(s) para a qual tem interesse em ser monitor/a.

- Participar de uma entrevista.
2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar cópia dos seguintes documentos
em um envelope:
a) Curriculum Vitae ou Lattes;
b) Extrato de Histórico Escolar (com CR);
c) último comprovante válido de matrícula.
2.3 Local e horários de inscrição:
Local

Horário

Sala 3.35 (Flagship Program) – CSA

de 14h às 17h

3. Da seleção:
3.1 A seleção compreenderá:
a) Análise do extrato do histórico escolar (CR) e currículo.
b) Entrevista, conforme previsto neste edital.
3.2 A entrevista será realizada conforme o cronograma abaixo:
a) Candidatos para a monitoria das atividades em: Leitura Crítica e Produção
Escrita da Língua Portuguesa e Elementos Gramaticais de Uso da Linguagem:
Data

Hora

Local

03/02/2017 (sexta-feira)

9h

Sala 3.35 (Flagship Program) – CSA

b) Candidatos para a monitoria das atividades em Compreensão e Conversação em
Língua Portuguesa e Língua Portuguesa, Cultura Mineira e Identidade Cultural:
Data

Hora

Local

03/02/2017 (sexta-feira)

10h

Sala 3.37 (Idiomas sem Fronteiras) – CSA

3.3 Critérios de seleção:
3.3.1 Serão avaliados os requisitos, quantificando e atribuindo médias de 1 a 10 a:

a) histórico e currículo;
b) entrevista.
3.3.2 O total das médias dos candidatos/as será publicado no resultado da seleção e
divulgado nos murais/página da ASSIN/CSA e da COLET/CDB.
3.3.3 Quaisquer alterações serão devidamente informadas no quadro/página
da COLET, no Campus Dom Bosco e da ASSIN – Assessoria para Assuntos
Internacionais, no Campus Santo Antônio.
3.3.4 Os candidatos serão classificados conforme a ordem de suas médias apuradas.
3.3.5 Em caso de empate, terá vantagem o candidato que apresentar o CR mais
elevado.
3.3.6 Aos candidatos selecionados em 1° lugar em cada uma das disciplinas
(compreendendo um total de 4 selecionados) será destinada uma bolsa no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) válida entre março e junho de 2017.

São João del Rei, 23 de janeiro de 2017

Carolina Vianini Amaral Lima
Coordenadora Pedagógica do Programa Flagship Overseas

