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EDITAL ILEEL Nº01/2018 

 

O INSTITUTO DE LETRAS E LINGUÍSTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA e a 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS – IsF DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLÂNDIA fazem saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que torna público o presente Edital, para Cadastro de Reserva de Vagas professores de Língua Inglesa 

para o Núcleo de Ensino de Línguas do Programa Idiomas sem Fronteiras. 

DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

O Programa Idiomas sem Fronteiras tem como principal objetivo promover e incentivar o aprendizado de línguas, 

além de propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades 

brasileiras, bem como promover a formação docente em ambiente de graduação e licenciatura em Letras. 

DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

Serão aceitos no processo seletivo candidatos que atendam os seguintes requisitos: 

1. Ser aluno de graduação licenciando em Letras – Inglês da UFU, ou ser aluno de pós-graduação do 

ILEEL/UFU licenciado/licenciando em Letras Inglês.  

2. Ter disponibilidade de 20 horas semanais, com flexibilidade de horários, incluindo finais de semana, 

horários noturnos e horários de almoço.  

3. Ter experiência no ensino de língua inglesa. 

4. Ter proficiência comprovada na língua inglesa - nível C1, com pontuação MÍNIMA de 627 pontos no 

TOEFL iTP. Excepcionalmente serão aceitos candidatos com nível B2, com pontuação mínima de 543 

pontos no TOEFL iTP. 

o OBS.: serão aceitos, a título de comprovação da proficiência, certificados de proficiência de outra 

natureza que não o TOEFL (CAE/CPE, Michigan, EFSET, TOEIC, IELTS). A equivalência será 

feita pela Comissão Examinadora do Processo Seletivo. 

 

DAS CONDIÇÕES E INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 

O candidato à bolsa IsF deve estar vinculado à UFU e atender aos seguintes requisitos:  

 ser brasileiro ou possuir visto de estudante ou permanente no País;  

 comprovar vínculo institucional;  

 estar em dia com as obrigações eleitorais;  

 ser selecionado por este edital; 

 estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser aprovado pela CAPES; 

 não estar vinculado a nenhum programa de bolsas (ensino, pesquisa, e extensão); 

 não possuir vínculo empregatício. Quando possuir vínculo empregatício, o candidato selecionado 

(professor-bolsista) deve estar liberado das atividades profissionais e não receber proventos para 

poder integrar o quadro de professores do IsF. Deve ainda comprovar o afastamento do cargo. 

DAS OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS 

O professor bolsista IsF deverá: 

 Ter disponibilidade de 20 horas semanais de dedicação ao Programa; 
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 Planejar e ministrar cursos presenciais de língua inglesa e cursos preparatórios para exames de proficiência 

a alunos do Programa Idiomas sem Fronteiras;  

 Responder pela regência de 3 turmas de 4 h/a semanais cada; 

 Preencher, atualizar e concluir os diários de classe das turmas ministradas; 

 Participar de reuniões acadêmicas semanais; 

 Ser aplicador de exames de proficiência promovidos pelo IsF; 

 Participar de reuniões administrativas quinzenais; 

 Conhecer o material didático que compõe a base do Curso My English Online (em 

www.myenglishonline.com.br);  

 Desenvolver materiais didáticos ou atividades complementares de ensino de língua inglesa nas modalidades 

presencial e a distância, sob a forma de tutoria ou coaching;  

 Orientar alunos regulamente inscritos e matriculados nos cursos presenciais ofertados pelo Núcleo de 

Ensino de Línguas do Programa IsF visando à sua aprovação em exames de proficiência internacionais;  

 Responder pelo atendimento (presencial e/ou a distância) de 3 horas semanais, realizados presencialmente 

na IES, para orientação das dúvidas dos alunos do IsF;  

 Informar, via planilha de controle, informações sobre os alunos (faltas, notas etc.) no Sistema de Gestão IsF;  

 Assessorar na gestão dos cursos e turmas ofertadas pelo Núcleo; 

 Atualizar o Sistema de Gestão IsF e prestar contas de suas atividades nele.  

o OBS.: No ato da admissão, o candidato irá assinar Termo de Compromisso em que constem as suas 

funções dentro do Programa. 

DOS BENEFÍCIOS 

O professor - bolsista IsF – será orientado por um professor do ILEEL/UFU, coordenador pedagógico do Programa 

IsF, que acompanhará todas as suas atividades; receberá, ainda, uma bolsa CAPES equivalente à bolsa de mestrado 

no país. 

NOTA: As bolsas disponibilizadas pela CAPES possuem duração máxima de 24 meses, 

improrrogáveis. Não há imposição sobre o período mínimo de bolsas, e a CAPES poderá suspender a 

qualquer momento, conforme os critérios que lhe convierem. 

DAS INSCRIÇÕES 

O interessado em participar da seleção para professor de inglês IsF/UFU deverá efetivar sua inscrição na Secretaria 

do Programa Idiomas sem Fronteiras – Campus Santa Mônica, Bloco G sala 220, de 30 de janeiro a 09 de 

fevereiro de 2018, das 09h às 11h30 e das 13h30 às 17h.  

Não há cobrança de taxa de inscrição para participar deste Processo Seletivo. 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar:  

a) Anexo I devidamente preenchido; 

b) Currículo Lattes devidamente comprovado; 

c) Cópia do Histórico Escolar;  

http://www.myenglishonline.com.br/
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d) Comprovante de situação cadastral do CPF, que pode ser obtido no sítio: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp; 

e) Comprovante de quitação da Justiça Eleitoral, que pode ser obtido no sítio: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral; 

f) Cópia do cabeçalho do saldo conta-corrente individual ativa, como forma de comprovação da conta, NÃO 

podendo ser conta conjunta, conta salário, conta 023 CEF, ou conta poupança (dando preferência ao 

Banco do Brasil) (não será aceita cópia do cartão da conta corrente). 

 

 O deferimento da inscrição do candidato está condicionado à entrega do Anexo I devidamente preenchido e 

do currículo acompanhado da documentação comprobatória e demais documentos. 

 Caso não haja candidato inscrito no período acima especificado, as inscrições serão automaticamente 

prorrogadas por cinco dias úteis subsequentes ao término do primeiro período de inscrições. 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

 

O processo de seleção dos candidatos será conduzido por uma comissão formada pela Coordenação do IsF/UFU, a 

qual validará o processo e o resultado.  

  

Das provas e dos Critérios de Avaliação 

 

A seleção dos candidatos para o NucLi IsF/UFU se dará da seguinte forma: 

1. Proficiência na língua inglesa 

a. Até 30 pontos da nota final: pontuação obtida no TOEFL ITP ou nível obtido em outro exame de 

proficiência (CAE ou superior OU IELTS), a serem atribuídos da seguinte forma: 

 Pontuação equivalente a nível C2: 30 pontos; 

 Pontuação equivalente a nível C1: 25 pontos; 

 Pontuação equivalente a nível B2: 20 pontos. 

2. Análise de currículo  

a. Até 15 pontos da nota final: atividades de ensino, pesquisa e de extensão registradas no currículo 

Lattes. 

3. Prova didática (Até 30 pontos) 

A prova didática ocorrerá nos dias 22 e 23 de março de 2018, com cronograma e horário a ser divulgado 

aos inscritos, na ordem e nos tópicos a serem definidos pela comissão de seleção. 

4. Prova Escrita (Até 25 pontos) 

a. A prova escrita consistirá de um texto dissertativo, em língua inglesa, contendo duas partes: 

i. Desenvolvimento de um tópico relativo ao ensino–aprendizagem de língua estrangeira (a 

ser distribuído aos candidatos uma semana antes da Prova Didática) 

ii. Carta de intenções do candidato com relação à sua atuação no Programa IsF, em que se 

coloque uma justificativa para sua admissão ao Programa. 

   

 Serão critérios de desempate:  

a) Candidato aluno de graduação licenciando em Letras – Inglês da UFU, 

b) Candidato aluno de pós-graduação do ILEEL/UFU licenciado/licenciando em Letras Inglês.  

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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DO RESULTADO  

 O resultado desta seleção não implica na imediata contratação do/a bolsista, pois está condicionada à 

aprovação e à liberação de cotas de bolsas pela CAPES.  

 Divulgação dos resultados – 26 de março de 2018 em mural do Instituto de Letras e Linguística e também 

no site www.ileel.ufu.br. 

 O presente edital terá validade por um ano a partir da data de homologação da lista de classificados. 

DO DESLIGAMENTO 

Será desligado do Programa Idiomas sem Fronteiras o bolsista que: 

 

  Solicitar, por escrito, o seu desligamento com justificativa; 

  Deixar de renovar o Termo de Compromisso até a data do seu vencimento; 

  Trancar, abandonar ou concluir o Curso; 

  Apresentar rendimento insatisfatório durante o Curso de Graduação ou de pós-graduação; 

  Descumprir as obrigações assumidas ou mantiver conduta inadequada, verificadas 3 destas de  forma 

expressa, garantida a ampla defesa; 

  Demonstrar desempenho insuficiente; 

  Descumprir a carga horária proposta para o desenvolvimento da ação; 

  Independente de motivo, no interesse da administração.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Com a inscrição, o candidato firmará compromisso, declarando conhecer os termos deste Edital e regulamentação 

pertinente ao Processo Seletivo; 

Não serão aceitas inscrições incompletas ou condicionadas; 

O julgamento do Processo Seletivo será feito por uma Banca Examinadora, que deve emitir parecer conclusivo 

depois de analisar o resultado da documentação apresentada, classificando os candidatos por ordem de resultado 

obtido, sendo a nota mínima para aprovação de 70%; 

Os casos omissos, não contidos no Edital, serão resolvidos pelas Bancas Examinadoras; 

O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, desde que motivo superveniente ou relevante assim o 

exigir, sem que isto venha gerar direitos ou obrigações em relação a interessados. 

Uberlândia, 12 de janeiro de 2018. 

 

Prof. Dr. Ivan Marcos Ribeiro 

Diretor em Exercício do ILEEL e Coordenador Geral IsF/UFU 
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ANEXO  I 

 

PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 

 

 

Nome: ________________________________________________________________________ 

 

Recebe alguma bolsa (     ) Sim   (     ) Não 

 

Curso/Titulação:_____________________________________________ Matrícula:__________________________ 

 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

 

Telefones: _______________________________________________________________________ 

 

CPF: ______________________________________ 

 

Carteira de Identidade: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ACEITE DO ALUNO 

 

Declaro ter ciência de que a participação neste processo não implica minha imediata contratação no IsF/UFU, uma 

vez que a presente seleção tem apenas o caráter de composição ou recomposição de lista de espera para possíveis 

substituições de bolsistas, sendo, ainda, condicionada à aprovação e liberação de cotas de bolsas pela CAPES. 

 

_______________________________, _____/_____/______ 

 

Assinatura do/a candidato/a: _________________________________________________________ 

 

 

 


