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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 

COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS 

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

EDITAL CORIN- GR / CODEP- PROAD– Nº 001/2018 

Processo Seletivo de Servidores para realização do Teste de Proficiência  

da Língua Inglesa – TOEFL ITP (Programa Idiomas sem Fronteiras). 

 

 

 A Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (CORIN) e a Coordenação 

de Desenvolvimento de Pessoal (CODEP – PROAD), no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, visando à valorização e a capacitação dos servidores da UFRRJ, tornam pública a 

abertura do edital de seleção de servidores, por meio de sorteio, para realização do teste de 

proficiência na Língua Inglesa- TOEFL ITP.  

 

1. DO OBJETIVO  

1.1-Este edital tem como objetivo selecionar 50 (cinquenta) servidores ativos do quadro 

permanente da UFRRJ, com qualquer nível de proficiência na Língua Inglesa, para realizarem 

o teste de proficiência na Língua Inglesa – TOEFL- ITP, a ser realizado no dia 01 de dezembro 

de 2018, das 9h às 13h, no Pavilhão de Aulas Teóricas (PAT), no Campus Universitário da 

UFRRJ na cidade de Seropédica.  

1.2- O TOEFL- ITP emite certificado de proficiência reconhecido mundialmente, com validade 

de 2 ( dois) anos. Avalia o conhecimento na Língua Inglesa para qualquer nível de proficiência, 

desde o conhecimento básico até o avançado. É aceito por Universidades em várias partes do 

mundo, além de ser utilizado por escolas de idiomas e programas de internacionalização 

educacional. O teste TOEFL ITP pode ser utilizado para: a) nivelamento para programas em 

universidades que exigem proficiência acadêmica para cursos de graduação; b) monitoramento 

da aprendizagem em programas de ensino da língua inglesa – Certificação internacional como 

conclusão de cursos de inglês; c) admissão para programas acadêmicos de curta duração em 

países de língua inglesa; d) admissão em programas acadêmicos de colaboração internacional; 

e) programas de bolsa de estudos internacionais; f) admissão em programas de graduação e 

pós-graduação em países de onde o inglês não é a língua predominante do programa,  g) para 
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nivelamento para acesso aos cursos presenciais de Inglês oferecidos na UFRRJ através do 

Programa Idiomas Sem Fronteiras.   

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1- O período de inscrição compreenderá de 12 de novembro a 23 de novembro de 2018, na 

CORIN, no Pavilhão Central (P1) da UFRRJ, 3º andar, sala 130, no horário das 9h às 

11h30min e das 13h às 16h. 

2.2- O candidato deverá entregar a ficha de inscrição (anexo I) previamente impressa, 

devidamente preenchida e assinada. 

2.3. Não haverá conferência da ficha (anexo I) no momento da inscrição, sendo a impressão e 

preenchimento da mesma de inteira responsabilidade do candidato. 

2.4. Não serão aceitas inscrições fora do prazo e horário estabelecidos. 

2.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de comparecer presencialmente à CORIN para 

efetuar a inscrição poderá realizá-la virtualmente por meio do e-mail da CORIN                                

(corin@ufrrj.br) com a ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, em arquivo 

formato pdf. , anexado ao e-mail.  Poderá ainda solicitar a realização da inscrição por outrem 

igualmente munido da ficha de inscrição devidamente impressa, preenchida e assinada.  

2.6. Caso o número de inscritos seja superior ao de vagas disponíveis, será realizado sorteio 

dos candidatos para preenchimento das vagas dispostas no Item 1.1. 

 

3. DO SORTEIO  

3.1- O sorteio público será realizado caso o número de candidatos exceda à quantidade de 

vagas disponíveis no Item 1.1 deste Edital.  

3.2.  Os números para o sorteio serão atribuídos em função da ordem alfabética dos nomes dos 

candidatos, em lista a ser divulgada no Portal da UFRRJ, seção de Editais, no dia 23 de 

Novembro de 2018.  

3.3 O sorteio público será realizado no dia 26 de novembro de 2018, no Pavilhão Central (P1) 

da UFRRJ, no Auditório Prof.º Gusmão ( Salão Azul), 3º andar, na sala 123, às 10h30min. 

3.3. O sorteio terá validade somente para a aplicação do Teste de Proficiência em Língua 

Inglesa- TOEFL – ITP, definido no Item 1.1 do referido Edital.  

3.4. Não é obrigatória a presença do candidato no dia do sorteio. 

3.5. O resultado do sorteio público será divulgado no dia 26 de novembro de 2018, no Portal da 

UFRRJ, seção de Editais. 
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4. DA REALIZAÇÃO DO TESTE 

4.1. Os candidatos contemplados com as vagas deverão se apresentar no dia, local e horário 

definido no Item 1.1 deste Edital.  

4.2.  O teste é realizado no formato em papel e dividido em três seções: compreensão auditiva, 

expressões escritas e estruturais (gramática) e compreensão escrita (leitura e interpretação de 

texto).  

4.2.  Não será permitido o ingresso de pessoas que: 

 4.2.1.  não tenham sido selecionadas por este edital; 

 4.2.2.  não estiverem munidos com documento de identidade oficial; 

 4.2.3.  chegarem mais de 10 (dez) minutos depois do início da prova. 

4.3.  Os candidatos contemplados deverão seguir as regras apresentadas pelos aplicadores sob a 

pena de ter a sua prova cancelada.  

4.4- Não será permitida a saída de candidatos antes do final da prova.  

4.5- O candidato contemplado que não comparecer ao teste não poderá participar de outra 

aplicação do TOEFL- ITP na UFRRJ pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a data da 

prova.  

4.5.1. O candidato contemplado que não comparecer na prova poderá apresentar à 

CORIN até 1 (um) dia útil após a realização da prova um pedido de reconsideração 

acompanhado de documento (s) comprobatório (s) do motivo de sua ausência. Este pedido será 

transmitido ao Núcleo Gestor do Programa Idiomas Sem Fronteiras, em Brasília, único 

habilitado a, eventualmente, autorizar o candidato a participar de nova prova TOEFL-ITP em 

prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias.  A CORIN e a CODEP não são responsáveis da 

aceitação (ou não) de tal recurso.   
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5. CRONOGRAMA  

 

Dia Atividade 

09/11/2018 

 

Lançamento do EDITAL CORIN- GR / 

CODEP- PROAD– N.º 001/2018 

 

09 a 23/11/2018 

 

Período de inscrição  

 

 

26/11/2018 

 

Realização e resultado do sorteio público 

 

 

 

01/12/2018 

 

Aplicação do Teste TOEFL-ITP 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

6.1. O principal meio de comunicação entre a UFRRJ e os candidatos para esclarecimento de 

dúvidas e fornecimento de orientações é o e-mail CORIN: corin@ufrrj.br.  

6.2.  A inscrição implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, às quais não poderá haver alegação de desconhecimento, inclusive 

quanto à realização do sorteio no prazo estipulado; 

6.3. A CORIN poderá, por motivo de força maior, alterar etapas deste processo seletivo 

independente do cronograma estabelecido; 

6.4.  Os casos omissos serão decididos de forma soberana e irrecorrível pela CORIN. 

 

Seropédica, 08 de novembro de 2018. 

 

 

José Luis Fernando Luque Alejos 

Coordenador de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFRRJ 

 
Amparo Villa Cupolillo 
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Pró-Reitora de Assuntos Administrativos da UFRRJ 

 

ANEXO I 

 

EDITAL CORIN- GR / CODEP- PROAD– N.º 001/2018 

Processo Seletivo de Servidores para realização do Teste de Proficiência  

da Língua Inglesa – TOEFL ITP (Programa Idiomas sem Fronteiras). 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO CANDIDATO  

 

 

Nome: ______________________________________________________________________ 

CPF: _________________________________Matrícula:_______________________________ 

Cargo:_______________Nível:_________________ Lotação: __________________________ 

E-mail: ________________________________________________ 

Telefone particular: ______________________ Telefone do setor: ________________________ 

 

 Declaro que li e cumpro os requisitos do Edital CORIN- GR/ CODEP- PROAD- n.º 

001/2018- Processo Seletivo Idiomas Sem Fronteiras- Teste de Proficiência da Língua 

Inglesa- TOEFL- ITP. Estou ciente e de acordo com as regras constantes no documento, o 

qual é norma geral entre as partes e regula o referido processo seletivo. Estou procedendo à 

entrega da ficha de inscrição, ciente de que o servidor  responsável da CORIN irá recebê-la 

sem, contudo, imprimi-la ou preenchê-la, sendo de minha inteira responsabilidade fazê-lo. 

          

Seropédica, ________ de ______________ de 2018. 

 

 

_______________________________________ 

          (assinatura do candidato) 

 

 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

EDITAL CORIN- GR / CODEP- PROAD– N.º 001/2018 

Processo Seletivo de Servidores para realização do Teste de Proficiência da Língua 

Inglesa – TOEFL ITP (Programa Idiomas sem Fronteiras). 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________________ 

 

 

Data: ______________________ Visto CORIN: ____________________________________________ 

 

 

 


