OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
EDITAL CELIF 2018-1
O Curso de Extensão em Língua Francesa (CELIF) comunica a abertura do presente
edital para a seleção de estagiário e de voluntário.
Pré-requisitos para o posto de estagiário:
 Ser aluno do curso de Letras da Universidade Federal de Viçosa;

 Podendo ser de qualquer habilitação, não necessariamente do
francês.
 Estar regularmente matriculado e
o Ter cursado a disciplina LET 221 - Língua Francesa IV
o Ou estar cursando a disciplina LET 220 – Língua francesa III, desde que
tenha coeficiente superior a 90 nas disciplinas de língua francesa.
Pré-requisitos para o posto de voluntário:
 Ser aluno do curso de Letras da Universidade Federal de Viçosa;

 Podendo ser de qualquer habilitação, não necessariamente do
francês.
 Estar regularmente matriculado e
o Ter cursado a disciplina LET 121 - Língua Francesa II
o Ou estar cursando a disciplina LET 120, desde que tenha coeficiente
superior a 90 nas disciplinas de língua francesa.
Documentos para candidatura:
 Histórico escolar;
 Carta de motivação redigida em língua francesa, com e-mail e telefone no
cabeçalho da carta.
Etapas do processo seletivo:
 Análise dos documentos;
 Entrevista;
 Avaliação didática.
Período de inscrições: 22/11/2017 a 04/12/2017.
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Mais informações:
Aqueles que forem selecionados como estagiários, começarão suas atividades de
docência no início das aulas do período de 2018-1 do CELIF e receberão orientação e
acompanhamento pedagógico durante todo o semestre.
Os voluntários acompanharão as reuniões pedagógicas e de tutorat e auxiliarão os
estagiários bolsistas na preparação de suas aulas e provas.
As informações sobre a seleção do presente edital serão enviadas por e-mail. Sendo
assim, é necessário constar na carta de motivação, além do nome do candidato, um
endereço de e-mail válido e um número de telefone para contato.
Os documentos acima dispostos deverão ser entregues durante o período de
inscrições já mencionado, na secretaria do CELIF, localizada na Vila Giannetti, casa 12,
Campus Universitário, Viçosa – MG, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Viçosa, 22 de novembro de 2017.

Simone Maria Dantas Longhi
Coordenadora do Curso de Extensão em Língua Francesa
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