
 

EDITAL

EDITAL n. 10/REJ/UFG

 

A Coordenação de Pós-graduação da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás torna
público o Edital n. 10 de 24 de junho de 2019, presente no Processo nº
23070.016012/2019-46, cadastrado no SEI, que estabelece normas gerais para a realização do
Processo Seletivo visando a seleção de um discente para atuar como estagiário na Coordenação
de Pós-graduação da Regional Jataí.

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O processo seletivo objeto deste Edital destina-se à seleção de discente do Curso de

Graduação em Letras – Inglês para o desenvolvimento de atividades vinculadas à
Coordenação de Pós-graduação da Regional Jataí.

1.2. O discente será responsável pela construção e manutenção da versão em língua inglesa do
conteúdo das páginas dos Programas de Pós-graduação da Regional Jataí, item exigido na
avaliação dos mesmos pela CAPES.

1.3. Serão concedidas cinco parcelas referente a uma bolsa para o discente selecionado. Neste
caso, o bolsista exercerá suas funções sem qualquer vínculo empregatício com a Universidade e
deverá ter sua participação confirmada por meio de lista de presença que deverá ser assinada no
local de atuação durante o período de vigência da bolsa.

1.4. São atribuições do Bolsista:

a) Cumprir exclusivamente as tarefas pertinentes à função que lhe for atribuída pela Coordenação
de Pós-graduação e referente à construção (tradução) da versão em língua inglesa do conteúdo
das páginas dos Programas de Pós-graduação da Regional Jataí;

b) Manutenção da versão em língua inglesa do conteúdo das páginas dos Programas de Pós-
graduação da Regional Jataí;

c) Demais atividades relacionadas à versão em língua inglesa do conteúdo das páginas dos
Programas de Pós-graduação da Regional Jataí;

d) O efetivo horário de estágio será combinado de acordo com as conveniências mútuas,
resguardadas as horas de aulas e o cumprimento da carga horária de 20 (vinte) horas semanais,;

e) Planejar em conjunto com a COPG, as atividades a serem desenvolvidas durante o período de
atuação como estagiário;

f) Preencher, em conjunto com a COPG, o relatório final do estágio.

1.5. O bolsista deverá conhecer e estar de acordo com as disposições e condições estabelecidas
no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.
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2. DAS BOLSAS DE ESTAGIÁRIO

Será destinada uma (1) bolsa mensal, no valor de R$ 400,00, por um período de 5 meses,
iniciando em agosto e finalizando em dezembro de 2019. Estas serão distribuídas para um
discente regularmente matriculado no Curso de Graduação em Letras – Inglês da Regional Jataí
da Universidade Federal de Goiás.

 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas no período de  26 de junho a 10 de julho de 2019,
respeitando-se o horário de funcionamento da secretaria da COPG;

3.2. As inscrições serão realizadas, por meio da entrega da ficha de inscrição (Anexo I)
devidamente preenchida e do histórico escolar em que conste sua média global e percentual de
carga horária integralizada.

 

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. Será instituída uma comissão composta por três servidores especialistas na área do
processo seletivo e/ou áreas relacionadas, do quadro da UFG - Regional Jataí e/ou professores
convidados;

4.2. Cabe à Comissão Examinadora:

a) Adotar os procedimentos necessários para o fiel cumprimento das normas desse Edital, desde
o recebimento das inscrições feitas na Secretaria da COPG até a divulgação do resultado final do
processo seletivo;

b) Avaliar as produções exigidas neste Edital.

4.3. O processo seletivo obedecerá à seguinte ordem e escala de provas:

a) Prova escrita, na língua inglesa, de caráter eliminatório;

b) Entrevista, de caráter classificatório e realizada no caso do número de candidatos aprovados
na prova escrita ser superior ao número de bolsas disponibilizadas;

4.4. Será excluído do processo seletivo o candidato que não comparecer a alguma das etapas.

 

5. DAS PROVAS

5.1. A Prova Escrita terá duração de 02 (duas) horas;

5.2. A Prova Escrita será elaborada pela Comissão Examinadora, com conteúdo voltado para
tradução para língua inglesa, conforme instruções constantes na referida prova;

5.3. Cada membro da Comissão Examinadora atribuirá ao candidato, na Prova Escrita, uma nota
variável de zero (0) a dez (10);

5.4. Após a atribuição das notas, a Comissão Examinadora fará a média aritmética das notas
obtidas pelo candidato na Prova Escrita;
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5.5. Serão aprovados os candidatos que obtiverem Média Final na Prova Escrita igual ou superior
a 7,0;

5.6. No caso do número de aprovados na Prova Escrita ser maior que o número de vagas, os
candidatos serão convocados para a Entrevista;

5.7. Cada membro da Comissão Examinadora atribuirá ao candidato, na Entrevista, uma nota
variável de zero (0) a dez (10), com nota final igual à média aritmética das notas obtidas nesta
etapa;

5.8. Após a atribuição das notas da Entrevista, a Comissão Examinadora fará a média aritmética
das notas obtidas pelo candidato na Entrevista e Prova Escrita, chegando-se à Média Final do(s)
candidato(s);

5.9. Serão aprovados os candidatos que obtiverem Média Final no Processo Seletivo igual ou
superior a 7,0;

5.10. As datas e locais da Provas serão divulgadas pela COPG após o encerramento das
inscrições.

5.11. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com, no
mínimo, 30 minutos de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e
documento de identificação com foto.

 

6. DOS RESULTADOS

O resultado será divulgado pela COPG dia 22 de julho de 2019, por meio da publicação da
listagem dos selecionados na página da COPG.

 

7. DA CERTIFICAÇÃO

Ao estudante que concluir com aproveitamento o estágio, será emitido certificado pela COPG.

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Em caso de qualquer irregularidade cometida durante o estágio (abandono, indisciplina,
desrespeito com o público, dentre outros), o estagiário será afastado das atividades sem direito à
remuneração e certificação.

8.2. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenadoria de Pós-graduação da
Regional Jataí/UFG.

Esclarecimentos, dúvidas e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser
obtidos encaminhando mensagem para o endereço copg.jatai@ufg.br.

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Martins, Diretor, em
26/06/2019, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0734923 e o código CRC A32CC9DC.

Referência: Processo nº 23070.016012/2019-46 SEI nº 0734923
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