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INGLÊS SEM FRONTEIRAS (ISF) / NÚCLEO DE LÍNGUAS 

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES BOLSISTAS PARA O ISF 
 
 

A Universidade Federal de Lavras, por intermédio da Diretoria de Relações 
Internacionais (DRI), torna público o Edital de Seleção de candidatos ao 
preenchimento de vagas para participação no Projeto Inglês sem Fronteiras/NucLi 
com bolsa Capes- MEC, com vigência a partir de setembro de 2013, conforme as 
disposições a seguir estabelecidas: 
 

1- DO OBJETIVO 

Ministrar aulas de inglês para estudantes da UFLA para prepará-los para o exame 
TOEFL/ITP. 
 

2- DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO  

O período de inscrição se inicia às 14:00 horas do dia 16 de agosto de 2013 e se 
encerra às 16:00 horas do dia 21 de agosto de 2013, horários de Brasília. A 
documentação deverá ser entregue na DRI, prédio Reitoria. 
 

3- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Podem inscrever-se candidatos com as seguintes características:  

1. Docente da área de língua inglesa da instituição ou docente de outras 
áreas licenciados em Letras – Inglês; 

2. Professor visitante da área de língua inglesa; 
3. Professor aposentado da área de língua inglesa;  
4. Servidor técnico-administrativo licenciado/licenciando em Letras – 

Inglês;  
5. Aluno de graduação licenciando em Letras – Inglês; 
6. Aluno de pós-graduação licenciado/licenciando em Letras – Inglês; 
7. Professor voluntário da área de língua inglesa vinculado às IES por 

meio de projetos, convênios ou outras formas de parcerias institucionais 
locais.  



 
É imprescindível que o candidato tenha algum vínculo com Instituição Pública, 
seja ela instituto federal, universidade estadual ou universidade federal. 

Serão também exigidos dos candidatos:  
• Disponibilidade de 20 horas semanais, com flexibilidade de horários, 

incluindo finais de semana, horários noturnos e horários de almoço;  
• Experiência no ensino de língua inglesa;  
• Familiaridade com as tecnologias de informação e comunicação 

disponíveis.  
 

4- DO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

A inscrição se efetivará mediante preenchimento de formulário específico, 
disponível na página da DRI (www.dri.ufla.br), assinado pelo(a) interessado(a) e 
entregue na DRI juntamente com os seguintes documentos: 

1. Currículo Lattes; 
2. Cópia de CPF e Carteira de Identidade. 

 

5- DAS VAGAS 

Estão disponíveis oito (8) vagas para Professor do Inglês sem Fronteiras/NucLi. 
 

6- DA SELEÇÃO DO BOLSISTA 

A seleção dos candidatos ocorrerá em quatro etapas baseadas nos critérios 
eliminatórios e classificatórios a seguir. Os candidatos seguirão para etapa 
seguinte somente se alcançarem 60% (será atribuída nota 100 (cem) para o 
candidato que obtiver a maior pontuação e, para os demais candidatos, serão 
atribuídas notas proporcionais à nota deste candidato) da etapa presente, exceto 
para classificação da etapa 2 (TOEFL ITP), em que precisam atingir a pontuação 
de 553 a 600 pontos. 

1. Avaliação do Currículo Lattes Serão pontuados no currículo: formação, 
experiência com aulas em inglês e vivência no exterior.  

• Formação: completa (10 pontos para Letras, 8 pontos para 
cursos afins, 5 pontos para outras formações); curso superior 
incompleto terá metade dos respectivos pontos.  

• Experiência: 2 pontos por ano de experiência.  
• Vivência: 2 pontos por semestre no exterior. 

2. Prova escrita do TOEFL ITP no dia 23/08/2013 às 14:00 na sala 12 do 
Pavilhão 3 da UFLA 

3. Entrevista presencial a ser realizada no dia 04 setembro, na sala 10 do 
pavilhão 6 da UFLA em horário a ser divulgado posteriormente pela 
DRI. Comporão a banca para a entrevista as duas Coordenadoras 



responsáveis pelo IsF da UFLA. A entrevista será em inglês, com tempo 
máximo de 15 minutos por candidato. Os seguintes critérios com pesos 
equivalentes serão avaliados: 

• Capacidade de expressar-se oralmente perante uma banca (0 a 
5 pontos). 

• Capacidade de síntese e organização das ideias (0 a 5 pontos). 
• Demonstração de conhecimento de língua inglesa durante a 

entrevista relato (0 a 5 pontos). 
 

4. Aula pública de 50 minutos com um dos temas a seguir (os temas serão 
sorteados após as entrevistas de todos os candidatos, com a presença 
de todos os selecionados):  

a. Reading in academic English 
b. Writing in academic English 
c. Listening for Academic Purposes 
d. Speaking in Academic Contexts 
e. Grammar in context 
f. Vocabulary development 
g. Language learning strategies 

 

7- DAS ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS SELECIONADOS E DA 
REMUNERAÇÃO 

As atividades do Professor do Inglês sem Fronteiras/NucLi obedecerão às 
definições  e plano elaborado pelo IsF, com a orientação da Coordenadora do 
NucLi e da Coodenadora Pedagógica do IsF na UFLA conforme descrito abaixo:  

1. Conhecer o material didático que compõe a base do Curso My English 
Online e desenvolver materiais didáticos ou atividades complementares 
de ensino de língua inglesa nas modalidades presencial e a distância, 
sob a forma de tutoria ou coaching;  

2. Ministrar cursos presenciais de línguas e preparatórios para exames de 
proficiências a alunos elegíveis ao Programa Ciência sem Fronteiras, 
inscritos e ativos no Curso My English Online;  

3. Orientar alunos regulamente inscritos no programa MEO e matriculados 
nos cursos presenciais ofertados pelo Núcleo de Ensino de Línguas do 
Programa IsF visando à sua aprovação em exames de proficiência 
internacionais;  

4. Participar de reuniões acadêmicas e administrativas de planejamento e 
de estudos, visando ao bom andamento do Núcleo de Ensino de 
Línguas do Programa IsF;  

5. Responder pela regência de 3 turmas de 4 horas semanais cada, cada 
uma com no máximo 20 e no mínimo 15 alunos regulamente inscritos e 
participantes.   

6. Responder pelo atendimento (presencial e/ou a distância) de 3 horas 
semanais, realizados presencialmente na IES, para orientação das 
dúvidas dos alunos do MEO.  



7. Informar,via planilha de controle, informações sobre os alunos (faltas, 
notas etc.) no Sistema de Gestão IsF. É mandatório que o professor 
atualize o Sistema e preste contas de suas atividades nele.  

 
A remuneração terá valor igual a uma bolsa de mestrado vigente no país, com 
duração de 18 meses, a ser paga pelo IsF/CAPES diretamente ao candidato 
selecionado,. A bolsa pode ser renovada por mais 12 meses. O não cumprimento 
das atribuições acima poderá atrasar ou cancelar o pagamento da bolsa. 
 

8- DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

As atividades terão início a partir de setembro de 2013. Semestralmente, 
ocorrerão processos de avaliação do projeto e da equipe conforme critérios 
especificados pela CAPES 

 

9 – DO RESULTADO 

Os resultados finais serão homologados pela DRI e divulgados no site 
www.dri.ufla.br, conforme cronograma especificado no item “10. DO 
CRONOGRAMA” 
 

10- DO CRONOGRAMA 

Eventos Prazos 

Publicação do Edital pela DRI 16 de agosto de 2013 

Período de Inscrição 16 a 21 de agosto de 2013 

Prova TOEFL/ITP 23 de agosto de 2013 

Resultados da primeira fase de avaliação 02 de setembro de 2013 

Entrevistas e sorteio de ponto para a aula pública 03 de setembro de 2013 

Aula pública de 50 minutos 04 de setembro de 2013 

Resultado final 04 de setembro de 2013 

 

11- DISPOSIÇÕES FINAIS 

A efetivação da inscrição do(a) candidato(a) implicará no conhecimento e 
aceitação tácita das condições estabelecidas no presente Edital, das quais não 
poderá alegar desconhecimento. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do ISF/NucLi, nos limites 
de sua competência, juntamente com a DRI. 
 

 
 



 
 

Lavras, 15 de agosto de 2013 
 
 
 
 
 
 

Prof. Antonio Chalfun Júnior 
Diretor de Relações Internacionais 

 
 


