UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE LETRAS
CURSO DE EXTENSÃO EM LÍNGUA FRANCESA - CELIF

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
EDITAL CELIF 2019/2
O Curso de Extensão em Língua Francesa (CELIF) comunica a abertura do presente Edital para
a seleção de estagiários e voluntários para o segundo semestre de 2019. PRAZO
PRORROGADO ATÉ 27/05.
1.

Pré-requisitos para o posto de estagiário:
1.1.
Ser aluno regular do curso de Letras da Universidade Federal de Viçosa;
1.2.
Podendo ser de qualquer habilitação, não necessariamente do francês;
1.3.
Ter cursado a disciplina LET 221 - Língua Francesa IV;
1.4.
OU estar cursando a disciplina LET 220 – Língua francesa III, desde que tenha
coeficiente superior a 90 nas disciplinas de língua francesa;
1.5.
OU possuir comprovante de proficiência (diploma, certificado de curso de
idiomas, histórico escolar ou comprovante similar).

2.

Pré-requisitos para o posto de voluntário:
2.1.
Ser aluno regular do curso de Letras da Universidade Federal de Viçosa,
interessado em participar dos projetos da área de francês;
2.2.
Podendo ser de qualquer habilitação, não necessariamente do francês.

3.

Documentos para candidatura:
3.1.
Voluntários
3.1.1.
Alunos do primeiro semestre: Declaração de matrícula;
3.1.2.
Alunos do segundo semestre em diante: Histórico escolar;
3.1.3.
Carta de motivação redigida em francês ou português, explicando por que
gostaria de participar como voluntário;
3.1.4.
Colocar nome completo, e-mail e telefone de contato no cabeçalho da
carta.
3.2.
Estagiários
3.2.1.
Histórico escolar;
3.2.2.
Carta de motivação redigida em língua francesa, explicando por que
gostaria de participar como estagiário;
3.2.3.
Colocar nome completo, e-mail e telefone de contato no cabeçalho da
carta.
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4.

Etapas do processo seletivo:
4.1.
Análise dos documentos;
4.2.
Entrevista;
4.3.
Avaliação didática (apenas para estagiários).

5.

Período de inscrições:
5.1.
As inscrições estarão abertas do dia 20/05/2019 ao dia 24/05/2019;
5.2.
Os documentos podem ser enviados por e-mail (celifufv@gmail.com) ou
entregues pessoalmente na secretaria do CELIF situada na Vila Giannetti, casa 12;
5.3.
É importante atentar-se ao horário de funcionamento da secretaria, disponível em
www.celif.prelin.org.br/atendimento-da-secretaria.

6.

Data da entrevista:
6.1.
A data, horário e local das entrevistas e avaliações didáticas serão enviadas aos
candidatos por e-mail.

7.

Considerações finais:
7.1.
Os candidatos que forem selecionados como estagiários, começarão suas
atividades de docência no início das aulas do período de 2019/2 do CELIF e
receberão orientação e acompanhamento pedagógico durante todo o semestre.
7.2.
Os candidatos que forem selecionados como voluntários acompanharão as
reuniões pedagógicas e de tutorat e auxiliarão os estagiários bolsistas na
preparação de suas aulas e provas.
7.3.
Casos omissos serão resolvidos pela coordenação do CELIF.

Viçosa, 20 de maio de 2019.

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