
EDITAL Nº067/2013 DE SELEÇÃO 

 

PRONATEC/COPA 
 

A Coordenadora Geral do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC) – COLTEC, Edna Lúcia Gelmini, faz saber que, no período de 27/11/2013 a 
05/12/2013 estarão abertas, na página do COLTEC, as inscrições para seleção de 5 (CINCO) 
Professores(as) para o Curso de Espanhol do PRONATEC COPA IDIOMAS – POLO FALE. 

 
Seleção de 05 (cinco) professores (as) graduados em Letras e/ou estudantes de graduação, com 
habilitação em Língua Espanhola. 
 
Pré-requisitos: Ter licenciatura em Espanhol e/ou ser aluno de curso de Letras de universidades 
que ofereçam o referido curso. Ter disponibilidade para ministrar aulas entre segunda e sábado, 
conforme cronograma do Programa, apresentado no momento da entrevista. 
 
As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail: pronatec@coltec.ufmg.br, informando no campo 
“Assunto” a vaga pretendida. No corpo do e-mail deverá constar o NÚMERO DO EDITAL AO 
QUAL A VAGA SE REFERE (se não constar, a inscrição será indeferida), nome completo do 
candidato, CPF, nº de um documento de identidade, o e-mail e os telefones para contato. 
 
O exame de seleção compreenderá entrevista, currículo vitae comprovado e análise de 
histórico escolar. 
 
No ato da entrevista o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Carteira de identidade e CPF (cópia e original); 
b) Históricos escolares da graduação e da pós-graduação (cópia e original); 
c) Currículo Vitae com comprovação (cópia). 

 
Área do conhecimento: Letras – Língua Espanhola. 
 
Carga horária: até 10 horas/aula por semana. 
 
Ementa do Curso Básico de Língua Espanhola: 
 
Desenvolvimento das quatro habilidades lingüísticas com ênfase nas habilidades orais, visando a 
capacitação do aprendiz para atuar na área do turismo. 

 
Local de trabalho: FACULDADE DE LETRAS DA UFMG 
 
Valor a receber: R$50,00 (cinqüenta reais a hora/aula). 
 
Os dias e horários das entrevistas serão divulgados via email dos candidatos. 
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

O resultado do processo seletivo simplificado será divulgado por ordem de classificação e estará 

disponível no endereço eletrônico :http://www.pronatec.coltec.ufmg.br 

 
 

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2013. 
 

 
 

EDNA LÚCIA GELMINI 
COORDENADORA GERAL DO PRONATEC/COLTEC 


