
NOTA DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROCE Nº 008/2022

SELEÇÃO DE PROFESSORES BOLSISTAS
CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Maranhão no uso de suas atribuições 

legais, estatutárias e regimentais torna público, a todos os interessados, a Nota de 

EDITAL PROEC nº 008/2022 –

Línguas Estrangeiras – CLE, que altera o

 

Onde se lê:  

 

3 DAS VAGAS 

b) 04 para cadastro de reserva 

 

4 DA INSCRIÇÃO 

4.1: As inscrições estarão abertas no período de 14

 

6.3.3 O sorteio do tema da prova didática, da ordem e horário em que os candidatos ministrarão 

as aulas, ocorrerá no dia 23 de junho de 2022, 

à Praça Gonçalves Dias, nº 66, Centro, às 14:00 horas, 

plataforma Google Meet. O link de acesso será enviado aos candidatos pelo e

do seletivo, com 24h de antecedência. 

 

6.3.5 O primeiro candidato iniciará sua aula às 14:00 horas do dia 

na modalidade presencial quanto on

 

 

 

 

 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
 

Cidade Universitária Dom Delgado 
Av. dos Portugueses, 1996 · S ão Luís 

E RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROCE Nº 008/2022

SELEÇÃO DE PROFESSORES BOLSISTAS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 
RSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – CLE/NCL

Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Maranhão no uso de suas atribuições 

legais, estatutárias e regimentais torna público, a todos os interessados, a Nota de 

– Seleção de professores-bolsistas para o projeto de extensão cursos de 

que altera os seguintes itens do Edital. 

cadastro de reserva – Idioma Francês 

inscrições estarão abertas no período de 14 a 16 de Junho de 2022, de forma REMOTA.

6.3.3 O sorteio do tema da prova didática, da ordem e horário em que os candidatos ministrarão 

23 de junho de 2022, no NCL (Núcleo de Cultura Lin

à Praça Gonçalves Dias, nº 66, Centro, às 14:00 horas, e será transmitido 

plataforma Google Meet. O link de acesso será enviado aos candidatos pelo e

do seletivo, com 24h de antecedência.  

andidato iniciará sua aula às 14:00 horas do dia 24 de junho de 2022

na modalidade presencial quanto on-line. 

EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 

Cidade Universitária Dom Delgado · CEB VELHO 
ão Luís · Maranhão · CEP 65080-805 

Tel:(98) 3272 8601 

E RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROCE Nº 008/2022 

PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 
CLE/NCL 

Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Maranhão no uso de suas atribuições 

legais, estatutárias e regimentais torna público, a todos os interessados, a Nota de Retificação do 

bolsistas para o projeto de extensão cursos de 

a 16 de Junho de 2022, de forma REMOTA. 

6.3.3 O sorteio do tema da prova didática, da ordem e horário em que os candidatos ministrarão 

no NCL (Núcleo de Cultura Linguística) situado 

e será transmitido por meio da 

plataforma Google Meet. O link de acesso será enviado aos candidatos pelo e-mail de inscrição 

24 de junho de 2022, tanto 



Leia-se:  

 

3 DAS VAGAS 

b) 04 para cadastro de reserva 

 

4 DA INSCRIÇÃO 

4.1: As inscrições estarão abertas no período de 

REMOTA. 

 

6.3.3 O sorteio do tema da prova didática, da ordem e horário em que os candidatos 

ministrarão as aulas, ocorrerá no dia 

Linguística) situado à Praça Gonçalves Dias, nº 66, Centro, às 14:00 horas, 

transmitido por meio da plataforma Google Meet. O link de acesso será enviado aos 

candidatos pelo e-mail de inscrição do seletivo, com 24h de antec

 

6.3.5 O primeiro candidato iniciará sua aula às 14:00 horas do dia 

tanto na modalidade on-line.

 

Profª

 
 
 

 

 

 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
 

Cidade Universitária Dom Delgado 
Av. dos Portugueses, 1996 · S ão Luís 

cadastro de reserva – Idioma Francês 

4.1: As inscrições estarão abertas no período de 24 a 28 de Junho de 2022, de forma 

6.3.3 O sorteio do tema da prova didática, da ordem e horário em que os candidatos 

ministrarão as aulas, ocorrerá no dia 30 de junho de 2022, no NCL (Núcleo de Cultura 

Linguística) situado à Praça Gonçalves Dias, nº 66, Centro, às 14:00 horas, 

por meio da plataforma Google Meet. O link de acesso será enviado aos 

mail de inscrição do seletivo, com 24h de antecedência. 

6.3.5 O primeiro candidato iniciará sua aula às 14:00 horas do dia 

line. 

Respeitosamente, 

 

 
Profª Drª Josefa Melo e Sousa Bentivi Andrade

Pró-reitora de Extensão e Cultura 
 

EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 

Cidade Universitária Dom Delgado · CEB VELHO 
ão Luís · Maranhão · CEP 65080-805 

Tel:(98) 3272 8601 

de Junho de 2022, de forma 

6.3.3 O sorteio do tema da prova didática, da ordem e horário em que os candidatos 

no NCL (Núcleo de Cultura 

Linguística) situado à Praça Gonçalves Dias, nº 66, Centro, às 14:00 horas, e será 

por meio da plataforma Google Meet. O link de acesso será enviado aos 

edência.  

6.3.5 O primeiro candidato iniciará sua aula às 14:00 horas do dia 01 de Julho de 2022, 

Drª Josefa Melo e Sousa Bentivi Andrade 


