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1. ETAPAS DA SELEÇÃO 
 

 Carta de motivação 
 Entrevista 
 
Carta de motivação 
Os candidatos devem redigir uma carta, a ser enviada por email junto à documentação necessária 
para a inscrição (cf. conforme EDITAL UFSJ / PROEN 07/2022), expressando os motivos pelos 
quais estão interessados em trabalhar como preceptores no Programa de Residência Pedagógica - 
Subprojeto Língua Inglesa. Formatação: fonte Times New Roman, tamanho 12, entrelinhas 1,5, 
margens 2,5 cm, máximo de duas páginas.   
 
Entrevista  
Será realizada entre 4 e 14 de outubro de 2022 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, será utilizada como critério de desempate a maior nota da entrevista. 

 

2. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 
 
- Período de inscrições: 21 a 30 de setembro de 2022 (conforme EDITAL UFSJ / PROEN 07/2022) 
- Homologação das inscrições e disponibilização dos dias / horários e do link das entrevistas: 3 de 
outubro de 2022 (um email será enviado aos inscritos) 
- Entrevistas: 4 a 14 de outubro de 2022 
- Divulgação dos resultados: 17 de outubro de 2022 (no site da COLIL –www.ufsj.edu.br/colil) 
 
São João del-Rei, 21 de setembro de 2022 
 
Prof. Edmundo Narracci Gasparini (Docente Orientador – Subprojeto Língua Inglesa) 
 
 
 


