
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS 

 
EDITAL Nº 05/2017 

A coordenação geral do Nucli (IsF) da Universidade Federal de Ouro Preto torna 

público, para conhecimento de todos os interessados, que se encontram abertas as inscrições 

para a seleção de professores-bolsistas de inglês do Programa Idiomas Sem Fronteira, 

coordenado pela Profª. Drª. Natália Fontes de Oliveira conforme descrito a seguir: 

UNIDADE:         ICHS  

INSCRIÇÕES        De  26/06 a 27/07   

LOCAL DA INSCRIÇÃO:       Preferencialmente na Secretaria Nucli(ICHS) de 09:00 ás 13:00horas.  

 

As inscrições também poderão ser realizadas via correio eletrônico: isf.ufop@gmail.com( até ás 

23h:59min do dia 27/07) 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

 

1. Ser aluno da instituição regularmente matriculados nos cursos de Licenciatura em Letras-Inglês. 

2. Alunos de outras instituições matriculados nos cursos de Licenciatura em Letras – inglês ou inglês-

português que possam atuar presencialmente nas atividades semanais do NucLi.  

3. Alunos da instituição matriculados em Programa de Pós-Graduação em Letras, Linguística ou 

Linguística Aplicada, desde que apresentem licenciatura em Letras- Inglês. 

4. Alunos de outras instituições matriculados em Programa de Pós-Graduação e Pós- Graduação em 

Letras, Linguística ou Linguística Aplicada, desde que apresentem licenciatura em Letras - Inglês. 

5. Profissionais licenciados em Letras-Inglês. 

 

IMPORTANTE: No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar, a ficha de inscrição; curriculum vitae; 

Cópia de documento oficial de identidade com foto, acompanhada do original; e cópia do histórico escolar 

atualizados e Comprovante válido de proficiência em língua inglesa, em nível mínimo C1. 

         

       Mariana, 19 de julho de 2017. 

 

 

Profª. Drª. Natália Fontes de Oliveira  

Coordenadora do IsF 

UFOP 

ETAPAS DO PROCESSO DATAS 

Inscrição – ficha mais documentação exigida 09:00h do dia 26 de junho até 27 de julho. 

Homologação 28 de julho de 2017, até às 15:00h 

Sorteio do tema da prova didática 31/07 às 14:00h 

Prova didática 01/08 ás 14:00h 

Resultado Final da Seleção A partir de 11/08 

Recurso Até dois dias após a liberação do resultado final da seleção 


