UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALAGOAS PRÓ-REITORIA DE
EXTENSÃO - PROEX
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA CASAS DE CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 19/2022 – PROEX/UFAL - SELEÇÃO PARA
PREENCHIMENTO DE 15 VAGAS PARA PROFESSOR/A EM FORMAÇÃO
INICIAL (PFI) NO PROGRAMA CASAS DE CULTURA NO ESPAÇO
CULTURAL
As Comissões Julgadoras do processo seletivo para preenchimento de 15 (quinze)
vagas de Professores em Formação Inicial para atuar no projeto de Extensão Casas
de Cultura do Espaço Cultural - UFAL, no uso de suas atribuições, considerando:
I - O item 11.1 do Edital nº 19/2022/PROEX/UFAL, onde se lê “Os casos omissos no
presente Edital serão resolvidos pelas Comissões Julgadoras”;
RESOLVEM:
1. Retificar o cronograma de inscrições para as vagas previstas no referido
edital, conforme ANEXO 1;
2. Retificar o item 5.1.2, alínea a, onde se lê “a) Análise do histórico analítico e
comprovante de proficiência se houver (Etapa classificatória - máximo de 2
pontos; sendo máximo de um ponto para o Índice de Rendimento acadêmico
e máximo de um ponto para disciplinas da língua a ser ministrada ou
proficiência no idioma (certificados e diplomas)”, leia-se a) Análise do
histórico analítico e comprovante de proficiência se houver (Etapa
eliminatória - máximo de 4 pontos; sendo máximo de dois pontos para o
Índice de Rendimento acadêmico e máximo de dois pontos para disciplinas
da língua a ser ministrada ou proficiência no idioma (certificados e diplomas);
3. Retificar o item 5.1.2, alínea c, onde se lê “Análise da carta de intenção ou
vídeo (cf. 5.3.2.) - (Etapa eliminatória - máximo de 5 pontos)”, leia-se:
Análise da carta de intenção ou vídeo (cf. 5.3.2.) - (Etapa eliminatória máximo de 6 pontos);
4. Retificar o item 6.6, onde se lê “O início das atividades no Programa Casas
de Cultura do Espaço Cultural ocorrerá após a assinatura do Termo de
Compromisso, em 28/07/2022”, leia-se: O início das atividades no Programa
Casas de Cultura do Espaço Cultural ocorrerá após a assinatura do Termo de
Compromisso, em 03/08/2022.

5. A seleção de Professores em Formação Inicial para as referidas vagas
seguirá os demais critérios e premissas do Edital nº 19/2022/PROEX/UFAL,
passando a vigorar com as retificações elencadas neste documento.
Maceió, 23/07/2022.
Comissão Julgadora - Espanhol
Comissão Julgadora - Francês
Comissão Julgadora - Inglês
Comissão Julgadora - LIBRAS
Comissão Julgadora - Português

ANEXO 1 - CALENDÁRIO AJUSTADO - SELEÇÃO DE PROFESSORES EM
FORMAÇÃO INICIAL PARA O PROJETO CASAS DE CULTURA NO ESPAÇO
CULTURAL - UFAL
Inscrições - Preenchimento do
Formulário:
https://forms.gle/845B5bCatCvE8H1r5

De 12/07/2022 às 15h do dia 29/07/2022

Homologação das inscrições

16h do dia 29/07/2022

Interposição de recurso à etapa de
homologação:
https://forms.gle/HfMGFQuhRqQFchz9A

Até as 16h do dia 01/08/2022

Publicação do resultado final

17h do dia 01/08/2022

Interposição de recurso ao resultado final:
https://forms.gle/HfMGFQuhRqQFchz9A

Até as 17h do dia 02/08/2022

Publicação de Resultado dos recursos
e Resultado Final após recursos

10h do dia 03/08/2022

Assinatura do termo de compromisso

03/08/2022

Início das atividades

03/08/2022

