
  
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
Diretoria de Relações Internacionais  

 
            

EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR CONVIDADO NA 
UNIVERSIDADE ESTATAL DE STEPHEN F. AUSTIN 

 
 

 
A Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria 

com a Universidade Estatal de Stephen F. Austin, faz saber aos interessados que estão abertas 

as inscrições para o processo seletivo de dois (2) professores para atuar no âmbito da 

internacionalização, no período de 14 a 28 de outubro de 2017 na Universidade Estatal de 

Stephen F. Austin de acordo com as condições estabelecidas neste edital.  

 

1) Dos Candidatos 

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

a) OPÇÃO A: Ter formação comprovada em currículo Lattes que possibilite ao professor 
trabalhar com literatura Hispano-Americana do cone sul, Peru e literatura brasileira. O 
professor deverá apresentar proficiência sufuciente que o possibilite lecionar em Espanhol 
ou em Inglês. (Uma vaga) 

Ou 

b) OPÇÃO B: Ter  formação comprovada em currículo Lattes que possibilite ao professor apresentar 
 um curso sobre  a  história intelectual e cultural brasileira, incluindo gêneros, correntes literárias e 
estética no nível de pós-graduação . O professor que se candidatar a esta opção deve apresentar 
proficiência que demonstre capacidade de ensinar em Inglês. (Uma vaga) 

 

c)    Os docentes deverão ser professores do quadro permanente de algum programa de pós-
graduação stricto-sensu e servidores ativos (não aposentado) da UFJF. 

 

2) Das Condições 

O professor terá as passagens e acomodação custeadas pela Universidade Estatal de 

Stephen F. Austin.   

 

3) Das inscrições: 



  
 
 
 

Do dia 29/08/2017 ao dia 31/08/2017 na Secretaria Executiva da Diretoria de 

Relações Internacionais (DRI)  

(Prédio da DRI- Centro de Vivência), das 08:00 às 19:00. 

 

4) Dos Documentos: 

3.1 Currículo Lattes 

3.2 Carta de apresentação com justificativa do seu interesse em ministrar o curso. 

3.3 Cópia da folha de rosto do passaporte 

 

Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado com o nome completo do candidato 

no lado de fora e se ele se candidata à opção A (curso de graduação) ou opção B (curso de 

Pós-Graduação). 

 

5) Do Processo de Seleção 

A seleção dos dois professores será realizada mediante desempenho do Currículo Lattes, da 
carta de apresentação e o passaporte deve ter no mínimo 06 meses de validade. 

Em caso de empate, o critério de desempate será feito mediante entrevista. 

 

6) Da Divulgação do Resultado  

               DATA: 01/09/2017                                                                    

              COMO: Por e-mail                      

 

Juiz de Fora, 28 de agosto de 2017 

 

 
Bárbara Inês Ribeiro Simões Daibert 
Diretora de Relações Internacionais 

 

 


