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1. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Formulário de inscrição preenchido e assinado (anexo I do edital);
b) cópia do Extrato Escolar; 
c) cópia da primeira página do Currículo na Plataforma Capes de Educação Básica;
d) declaração de ciência e disponibilidade de horas a ser preenchida e assinada 

(anexo II do edital).

Obs.: não será aceito o Histórico Escolar em substituição ao Extrato Escolar.

a) Formulário de inscrição preenchido e assinado (anexo I do edital);
b) cópia do Extrato Escolar (alunos que estão cursando Letras – Língua Inglesa e 

suas Literaturas / Segunda Licenciatura devem apresentar Histórico Escolar da 
primeira graduação em substituição ao Extrato Escolar);

c) cópia da primeira página do Currículo na Plataforma Capes de Educação Básica;
d) declaração de ciência e disponibilidade de horas a ser preenchida e assinada 

(anexo II do edital).

Obs.: apenas alunos cursando Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas / Segunda 
Licenciatura poderão apresentar o Histórico Escolar em substituição ao Extrato 
Escolar).  

2. ETAPAS DA SELEÇÃO

- Análise do Extrato Escolar (com CR)

- Entrevista 

Entrevista 

Será realizada entre 2 e 9 de setembro através da plataforma Google Meet, em link a ser 
enviado por email aos inscritos. Os dias / horários também serão disponibilizados aos 
candidatos por email.

Observações:

a) A cada uma das etapas será atribuída uma nota de zero (0) a dez (10) pontos.
b) A classificação dos candidatos far-se-á pela média das notas das etapas.
c) Serão aprovados e classificados os candidatos com nota mínima igual ou superior a 7 
(sete).
d) A seleção dos candidatos seguirá a ordem de classificação.



e) Em caso de empate, serão utilizados como critérios de desempate os seguintes 
pontos, na ordem apresentada a seguir:

1º- maior nota da entrevista;

2º- maior CR.

3. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

- Período de inscrições: 20 a 31 de agosto de 2020 (cf. edital).
- Homologação das inscrições e disponibilização dos dias / horários e do link para as 
entrevistas: 1 de setembro de 2020  (um email será enviado aos inscritos).
- Entrevistas: 2 a 9 de setembro de 2020.
- Divulgação dos resultados: 10 de setembro de 2020 (no site da COLIL – 
www.ufsj.edu.br/colil).

São João del-Rei, 18 de agosto de 2020  (Retificado em 24 de agosto de 2020)

Prof. Edmundo Narracci Gasparini (Docente Orientador – Subprojeto Língua Inglesa)


