
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES VOLUNTÁRIOS DO CELES -

TURMAS 2022/2

1. A seleção

O Curso de Extensão em Língua Espanhola (CELES) oferece vagas de

estagiário voluntário para estudantes de Letras Português-Espanhol da

Universidade Federal de Viçosa para atuarem no curso a partir do segundo

semestre de 2022 de maneira remota e presencial, perfazendo uma carga

horária semanal de 5 horas.

2. O estágio voluntário

O estágio voluntário consiste em acompanhar as aulas de um
professor bolsista, oferecidas de maneira presencial ou remota, duas vezes

por semana, realizando observação de prática docente, bem como preparando

e aplicando atividades pontuais para o grupo de estudantes do nível

acompanhado. O voluntário selecionado deve ser assíduo às aulas e demais

atividades designadas.

O professor voluntário também participará das reuniões semanais de

orientação do professor bolsista com a professora orientadora, de reuniões

semestrais da equipe do CELES e de treinamentos e cursos oferecidos aos

professores.

A atuação como professor voluntário no CELES é a primeira etapa de
treinamento para a seleção de professores bolsistas, que virão a assumir a

regência das aulas de turmas em semestres futuros.

3. As etapas do processo de seleção

3.1 Envio da carta de apresentação (em espanhol) e histórico (Sapiens), para o

e-mail <celes@ufv.br>, do dia 29 até o dia 5 de setembro.



Para acessar o histórico via Sapiens: Clicar em Solic.Doc., Solicitação de

Documentos Digitais, Histórico Escolar Graduação - Simples. O arquivo do

histórico em pdf será gerado.

3.2 Processo de avaliação do item 3.1.

4. Requisitos para participar da seleção

4.1 Ter perfil para atuar em sala de aula, futuramente, como professor de

espanhol;

4.2 Ter disponibilidade para participar dos horários das aulas e reuniões com a

coordenação e supervisão;

4.3 Possuir nível de conhecimentos da língua espanhola;

4.4 Ter bom coeficiente.

4. A divulgação do resultado

O resultado será enviado para o e-mail do candidato no dia 6 de
setembro de 2022.

Viçosa, 29 de agosto de 2022.

Mariana Ferreira Ruas,
Coordenadora do CELES.


