
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA 
PROGRAMA DE COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

Edital n°. 017, 09 de setembro 2019. 

A Direção e a Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Regional Jataí — 
Universidade Federal de Goiás tornam público o Edital n°. 017, 09 de setembro 2019, 
Processo n° 23070.030391/2019-87, estabelecendo normas gerais para a realização do 
Processo Seletivo visando a seleção de bolsistas para atuarem na internacionalização 
desta Regional, no período de setembro/2019 até agosto/2020. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O processo seletivo objeto deste Edital destina-se à seleção de bolsistas para 
atuarem na internacionalização da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, no 
período de setembro/2019 até agosto/2020. 

1.2. 0 Programa de Internacionalização da Regional Jataí tem como objetivo: 
a) Fomentar a política de relações internacionais na UFG. 
b) Assessorar a administração superior da UFG no tocante a assuntos internacionais. 
C) Incentivar e apoiar o envolvimento da instituição em acordos de cooperação 

regulados por agências nacionais e internacionais em programas de cooperação 
internacional. 

d) Incentivar e apoiar o envolvimento da instituição em redes e consórcios de 
cooperação internacional. 

e) Fomentar cursos, pesquisas e eventos internacionais que contribuam para a 
qualidade do ensino e geração do conhecimento. 

f) Promover e estabelecer convênios internacionais. 
g) Promover e apoiar a mobilidade internacional de estudantes, docentes e técnico-

administrativos. 
h) Informar a comunidade universitária e local sobre possibilidades de estudos e 

pesquisa no exterior por meio da divulgação no portal, redes sociais e impressos. 

I) Buscar informação atualizada sobre o contexto universitário internacional. 
j) Recepcionar e orientar o visitante internacional na UFG. 
k) Estimular o aprendizado de línguas estrangeiras e a oferta de cursos de português 

para estrangeiros. 
I) Promover a visibilidade da UFG em instituições estrangeiras e em eventos 

internacionais. 



m) Incentivar e apoiar a participação dos docentes e técnicos em concursos, prêmios 
e publicação de artigos da comunidade universitária em periódicos internacionais. 

n) Captar recursos para aplicação na promoção de projetos e programas. 
o) Promover intercâmbio técnico científico, administrativo, artístico e cultural com 

instituições nacionais e internacionais. 

1.3. São atribuições do bolsista: 
a) Traduzir para o inglês e espanhol as páginas com informações iniciais da UFG/REJ 

referente aos cursos de graduação e pós-graduação. 
b) Traduzir para o inglês e espanhol as páginas da CAI/REJ referentes às 

informações da UFG para alunos/professores estrangeiros. 
c) Traduzir para o inglês e espanhol as páginas da pós-graduação referentes às 

informações dos Programas da UFG/REJ para alunos/professores estrangeiros. 
d) Auxiliar alunos e professores na tradução de documentos para submissão a editais. 
e) Prospectar editais e oportunidades para a graduação e pós-graduação e 

divulgação à comunidade acadêmica. 
f) Prospectar editais para a participação da UFG como instituição. 
g) Auxiliar na organização inicial para a implantação de um Núcleo de Línguas (NuCli) 

do Programa Inglês Sem Fronteiras na UFG/REJ. 
h) Auxiliar na organização de eventos de Internacionalização em Casa. 
i) Cumprir a carga horária semanal de vinte (20) horas. 

1.4. 0 horário das atividades do bolsista não poderá, em hipótese alguma, prejudicar as 
suas atividades de estudante. 

2. VAGAS E REQUISITOS MÍNIMOS 
2.1. Este edital contempla 2 (duas) vagas. 
2.2. Os requisitos para a candidatura são: 

a) Ser aluno de graduação ou pós-graduação da UFG da Regional Jataí. 
b) Possuir experiência em informática básica (Editor de texto gratuitos, planilhas, 

gráficos e redes sociais), habilidades com rotinas administrativas, atendimento ao 
público e boa redação. 

c) Possuir conhecimento avançado em inglês e nível intermediário para espanhol e/ou 
francês. 

d) Ter disponibilidade de vinte (20) horas semanais. 

2.3. Os documentos para a candidatura são: 
a) Carta de recomendação de um docente da UFG. 
b) Certificados de inglês fluente. Caso o aluno seja fluente e não tenha certificado, 

poderá atestar via carta de recomendação. 
C) Certificado de nível intermediário para espanhol e/ou francês. Caso o aluno tenha 

conhecimento da língua e não tenha certificado, poderá atestar via carta de 
recomendação. 

d) Comprovação de experiência em informática básica via certificado e/ou carta de 
recomendação. 



3. DAS BOLSAS 

3.1. A bolsa será paga diretamente em conta corrente ou poupança cujo titular seja o 
próprio bolsista. 

3.2. 0 valor da bolsa a ser paga aos (às) bolsistas será de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais). 

3.3. A vigência prevista da bolsa é de 12 (doze) meses, conforme definido no plano de 
trabalho. 

3.4. As bolsas referentes ao período de 2020 estão condicionadas à aprovação e 
disponibilidade orçamentária da instituição; 

3.5. A função e o pagamento da bolsa não caracterizam qualquer tipo de vínculo 
empregatício com a UFG, podendo ser interrompidos a qualquer tempo em caso de não 
cumprimento das atividades de forma correta, bem como em caso de alteração ou 
interrupção de fomento ou de interesse da Instituição. 

4. DAS INSCRIÇÕES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
4.1. As inscrições serão realizadas a partir da publicação deste Edital até 12/09/2019 via 
internet, no endereço eletrônico cai.jataiufg.br. Colocar em assunto: Edital n°. 017/CAI 
SELEÇÃO BOLSISTAS. No ato da inscrição os documentos de comprovação da 
exigência da vaga devem ser anexados. 
4.2. Para fins de comprovação de habilidades requeridas para a vaga pleiteada serão 
aceitos os certificados de inglês fluente e nível intermediário para espanhol e/ou francês. 
A carta de recomendação também poderá atestar o conhecimento da língua. 
4.3. A homologação das inscrições será publicada na página da CAI, 
https://cai.jatai.ufg.br/,  na área destinada ao processo seletivo, conforme cronograma 
(Anexo l). Não serão homologadas as inscrições com documentação incompleta ou que 
não atendam às condições exigidas neste Edital. 
4.4. O recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deve ser 

realizado via  e-mail  cai.jatai@ufg.br, conforme cronograma (Anexo l). 
4.5. A publicação final das inscrições homologadas e da listagem dos horários para 
entrevistas será divulgado na página da CAI, https://cai.jatai.ufg.br/,  na área destinada ao 

processo seletivo, conforme cronograma (Anexo l). 
4.6. 0(a) candidato(a) será responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição, 
dispondo a UFG do direito de excluir do processo seletivo, a qualquer momento, àquele 
que não preencher o formulário de inscrição  online  de forma completa ou fornecer dados 

comprovadamente inverídicos. 

5. DO PROCESSO SELETIVO 
5.1. A seleção dos(as) candidatos(as) será efetuada em única etapa de caráter 
classificatório e eliminatório. A seleção será feita mediante a entrevista. 
5.2. Todos(as) os(as) candidatos(as), cujas inscrições forem homologadas, deverão se 
apresentar no dia 18 de setembro de 2019, entre 13:30 às 15:00 horas, na 
Coordenação de Graduação (COGRAD): sala 18, Central de Aulas 1 — Cidade 



Universitária José Cruciano de Araújo  (Campus  Jatobá), para a entrevista, munidos(as) de 
cópia de documento pessoal e de comprovação da formação exigida no item 2. 
5.3. 0(a) candidato(a) que não comparecer à entrevista no horário definido e não 
apresentar a documentação requerida, estará eliminado(a) do processo seletivo. 

6. DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
6.1. 0 resultado preliminar será divulgado na página da CAI, https://cai.jatai.ufg.br/,  na 
área destinada ao processo seletivo, conforme cronograma (Anexo l). 
6.2. 0 recurso contra o resultado preliminar deve ser realizado via  e-mail  cai.jatai@ufg.br  
no dia 20/09/2019. 
6.3. O resultado final será divulgado pela na página da CAI, https://cai.jatai.ufg.br/,  após o 
julgamento de todos os recursos interpostos, no dia 23/09/2019. 

7. DA CONVOCAÇÃO 
7.1. Os(As) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) dentro do limite de vagas 
ofertadas no processo seletivo serão convocados(as), e deverão apresentar: 

a) Cópia e original documento de identidade (RG) e do CPF. 
b) Cópia dos dados da conta bancária. 
C) Duas vias do Termo de Compromisso (Anexo II) preenchidas e assinadas. 

8. DA CERTIFICAÇÃO 
8.1. Ao estudante que concluir com aproveitamento o plano de trabalho desenvolvido será 
concedido o certificado, com a respectiva carga horária, após a submissão do relatório 

final. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Assuntos Internacionais da 

Regional Jataí. 

Jataí, 09 de setembro de 2019.  

Prof. Alessandro  Martins 
Diretor da Regional Jataí 

9-  Profa Adriana Lui 
Coordenad ra de Assuntos Internacionais da Regional Jataí 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

ANEXO I — CRONOGRAMA 

DATA EVENTOS 

09 de setembro de 2019 Publicação do Edital e dos respectivos anexos. 
A 	partir 	da 	publicação 	deste 
Edital até dia 12 de setembro de 
2019 

í 
 

Perodo 	de 	inscrição 	via 	internet 	pelo 	endereço 
eletrônico cai.jataiufg.br  

13 de setembro de 2019 
Publicação 	preliminar 	da 	homologação 	das 
inscrições. 

16 de setembro de 2019 

Período 	para 	interposição 	de 	recurso 	à 

homologação 	das 	inscrições 	para 	o 	correio 
eletrônico cai.jatai@ufg.br. 

17 de setembro de 2019 
Publicação final das inscrições homologadas e da 
listagem 	dos 	horários 	para 	entrevistas 	no 	site  
https://cai.jatai.ufg.br/ 

18 de setembro de 2019 
Realização da seleção por entrevista, das 13:30 às 
15:00 horas, na  COG PAD  — Regional Jataí,  Campus  
Jatobá, sala 18, Central de Aulas I. 

19 de setembro de 2019 Divulgação do resultado preliminar. 

20 de setembro de 2019 
Prazo para recurso contra o resultado preliminar 
deve ser realizado via  e-mail  cailatai@ufg.br. 

23 de setembro de 2019 
Divulgação do resultado dos recursos e resultado 
final. 

24 de setembro de 2019  

Convocação dos estudantes selecionados e entrega 
dos documentos, das 13:30 às 17:00 horas, na 
COG  RAD — Regional Jataí,  Campus  Jatobá, sala 18, 
Central de Aulas I. 

25 de setembro de 2019 Início das atividades. 



0(a) aluno (a) citado acima, doravante denominado(a) simplesmente COMPROMISSADO(A), declara pelo 
presente e na melhor forma de direito, na presença de duas testemunhas, servir à Universidade Federal de 
Goiás na condição de bolsista com observância das seguintes cláusulas:  
la  — 0(A) COMPROMISSADO(a) se obriga a exercer atividades de bolsista atribuídas pelo Projeto de 
Internacionalização e Plano de Trabalho referente ao processo SEI 23070.027820/2019-39 e a cumprir a 
jornada de 20 horas semanais com lotação definidas abaixo: 

UNIDADE ACADÊMICA/DEPARTAMENTO: 

TELEFONE: ( 	)  E-MAIL: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

ANEXO II- TERMO DE COMPROMISSO 

NOME: 

VINCULADO(A) AO CURSO: MATRÍCULA No:  

DATA DE NASC.. ESTADO CIVIL: CPF: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO/SETOR CIDADE: CEP: 

TELEFONE: ( 	)  E-MAIL:  

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: N° DA AGÊNCIA: No DA CONTA*: 

* Conta deve ser do bolsista(a), não servindo conta de terceiros (pai, mãe e outros) e no caso de conta poupança, somente Caixa Econômica 
Federal. 

2a  — O prazo de validade deste acordo será a partir de sua assinatura até DOZE meses e o(a) 
Compromissado(a) receberá uma bolsa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensal, durante o período de 
exercício das atividades de bolsista, não ultrapassando o número de 12 bolsas. 

3a  — Não haverá, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício em razão deste compromisso. 
E por estarem de acordo, firmam o presente em duas (2) vias de igual teor e forma, assinado pelo(a) bolsista e 
pelo(a) Coordenador(a) de Assuntos Internacionais da Regional Jataí. 

OBSERVAÇÕES: 
1. RECEBE OUTRA REMUNERAÇÃO DA UFG: [ ] SIM []NÃO 	CASO SIM, QUAL? 	  

Jataí, 	I 	 /2019. 

Profa. Adriana Luize Bocchi 
Coordenadora de Assuntos Internacionais da 

Regional Jataí 

 

Compromissado(a) 

Testemunhal: 

CPF: 

Testemunha2: 

CPF: 
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