
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

DEPARTAMENTO DE LETRAS  

COLÉGIO DE APLICAÇÃO CAp-COLUNI 

SELEÇÃO DE MONITOR DE FRANCÊS 

 

Edital 005/2021 

A Universidade Federal de Viçosa, através do presente edital, informa que se 

encontram abertas na secretaria do CAp-COLUNI, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da publicação deste, das 8 h às 12 h e das 14 h às 18 h, as inscrições para 

seleção de 1 monitor, para atuar no projeto Francês no COLUNI. 

2. Poderão inscrever-se estudantes vinculados com a Universidade Federal de Viçosa 

e licenciados em Letras portadores de licenciatura com habilitação em francês, no ato 

da assinatura do Termo de Compromisso, e tendo obtido nota maior ou igual a 70 

na(s) disciplina(s) do concurso.  

3. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar o histórico escolar e 

preencher o requerimento de inscrição. 

4. A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão examinadora, 

constituída por dois professores, indicados pelo Departamento de Letras e pela última 

monitora atuante no Projeto. 

5. O exame dos candidatos constará de prova oral - realizada em francês -, de prova 

escrita e da análise do histórico escolar: 

5.1. Cada examinador atribuirá nota de zero a 100 à prova oral, à prova escrita e ao 

histórico escolar; 

5.2. A nota final da avaliação da prova oral, da prova escrita e da análise do histórico 

escolar será a média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores. A nota final 

do candidato no processo seletivo será a média aritmética da nota das provas e do 

histórico escolar. 

6. A nota mínima para aprovação no concurso será de 75 pontos para cada avaliação. 

7. A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. Em caso de notas 

finais iguais, terá preferência o candidato que apresentar maior nota na análise do 

currículo 



8. A divulgação dos resultados far-se-á pelo Departamento ou Cap-COLUNI após a 

realização da última avaliação, dando-se conhecimento das notas por examinador e 

da nota final, com a respectiva classificação. 

9. O processo seletivo terá validade de um ano, para efeito de contratação. 

10. Ao candidato admitido será concedida bolsa, fruto de doação do Consulado Geral 

da França, com valor de R$ 600,00 por mês. 

11. O monitor será contratado em 01 de julho e seu contrato terá vigor até 30 de 

novembro, podendo ser renovado. Durante o mês de junho, o monitor passará por um 

período de formação pedagógica.  

12. No ato da inscrição, serão entregues aos candidatos o conteúdo programático do 

processo seletivo, com informação das datas, dos horários e dos locais de realização 

das provas, dentre outros esclarecimentos julgados necessários. 

 

Viçosa, 24 de maio de 2021. 

 


