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Preenchimento de vagas para o Curso Extensão – Língua Inglesa 
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O Pró-Reitor de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais, torna pública a alteração do Edital n. 001/2016 de 

abertura do processo de seleção para o preenchimento de vagas no curso de idiomas – 

Língua Inglesa do Programa Boa Vizinhança e RESOLVE:  

 

1. Prorrogar o prazo de inscrição  

Os interessados em participar da seleção deverão acessar o seguinte link 

http://goo.gl/forms/N1v1VXG8kD, para preenchimento da Ficha de Inscrição até as 14 

horas do dia 31 de março de 2016.  

Estão disponíveis computadores para acesso e preenchimento da ficha de inscrição a quem 

necessitar. Basta comparecer à sala do Programa Boa Vizinhança, no Campus da UFJF, 

das 10 horas até as 14 horas. 

 

Os candidatos que tiverem qualquer dúvida ou dificuldade nesse procedimento podem 

entrar em contato com a Secretaria do Programa Boa Vizinhança - Proex pelo email 

egp.secretaria@gmail.com ou pelo telefone (32) 2102–3917.  

 
2. Alterar o local do sorteio para seleção 

No dia 31 de março de 2016, às 15 horas, na sala do programa Boa Vizinhança da Proex 

(localização informada abaixo) no Campus da UFJF, será realizado sorteio público das 

vagas de acordo com a distribuição estabelecida no item 2 (das Vagas e Critérios, Edital n. 

001/Proex). 



 Primeira Plataforma de prédios, a partir do Pórtico Norte, do São Pedro, sala 

identificada com a placa “Diretoria de Gerenciamento de Projetos”; ao lado da sala da 

Pós-graduação da Faculdade de Letras; próximo à Cantina.  

 Referências para localização:  

 

 

 

3. Outras disposições 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Extensão da UFJF. 

 

Permanecem inalteradas as outras disposições do Edital n. 001/2016-Proex. 

 

Juiz de Fora, 28 de março de 2016. 

 

Leonardo de Oliveira Carneiro 
Pró-Reitor de Extensão 
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