
                                                                      

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 
 

PROJETO DE EXTENSÃO: Espanhol Instrumental para a Comunidade 

UNIDADE ACADÊMICA: Colégio de Aplicação João XXIII - UFJF 

A coordenação do projeto Espanhol Instrumental para a Comunidade da unidade acadêmica Colégio de Aplicação João XXIII torna 

público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga de voluntário graduando. 

 

I. Dos Candidatos 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF;  

b) Não estar em débito com a Extensão no que tange a relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Estar cursando ou ter concluído no mínimo a disciplina Língua Espanhola IV. 

 

II. Atividades a serem realizadas: 

Aulas regulares de língua espanhola para jovens e adultos da comunidade no bairro Santa Luzia, reuniões de orientação, leitura crítica 

de materiais de apoio e preparação de materiais didáticos sob orientação da coordenadora do projeto. 

 

III. Da seleção e bolsa 

A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a vaga de voluntário se vincula; 
O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos estudantes; 

Em caso de desistência do bolsista ou voluntário selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, o próximo candidato 

classificado assumirá a vaga. 

IV. Do Processo de Seleção 

1. Redação: La importancia de la enseñanza del español instrumental en la extensión universitaria. 

2.  Entrevista 

3. IRA (apresentar na entrevista, importante para fins de desempate)  

Da Inscrição 

DATA: de 15/08/2022 à 20/08/2022              

LOCAL: Formulário Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGYhortOHmC0o0E5HiW-wi2gWVlrEXvol4yj6MaNXe5bH4sg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Da Seleção  

DATA: Redação – 22/08/2022              LOCAL: Colégio de Aplicação João XXIII (sala 05 do Ensino Médio)        HORÁRIO: 15h 

DATA: Entrevista - 22/08/2022               LOCAL: Colégio de Aplicação João XXIII (sala 05 do Ensino Médio)     HORÁRIO: 17h30 (por ordem 

alfabética) 

Da Divulgação do Resultado  

DATA: 22/08/2022                   LOCAL: Colégio de Aplicação João XXIII (Mural da Secretaria)               HORÁRIO: 20h 

 

Juiz de Fora, 15 de agosto de 2022. 

Raquel da Silveira - Coordenadora do projeto 
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