
  

Edital CONIF/AI Nº 02, de 7 de abril de 2020 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES DE LETRAS - ESPANHOL DA REDE 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA PARTICIPAÇÃO 

NO CURSO “UN PASEO CULTURAL POR ESPAÑA” OFERTADO NA MODALIDADE A 
DISTÂNCIA PELO ESCRITÓRIO DE EDUCAÇÃO DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL 

RETIFICAÇÃO 

ONDE LIA-SE: 

 

3. DAS VAGAS 

3.1 - Serão disponibilizadas 100 (cem) vagas; 

3.2 - Cada instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica terá              
direito a pelo menos 2 (duas) vagas. 

3.3 - Reserva-se ao Conif o direito de, caso venha a haver vagas ociosas, redistribui-las               
conforme critérios estabelecidos pela comissão de avaliação, podendo estas vagas          
remanescentes serem disponibilizadas para estudantes de licenciatura em Letras - Espanhol                
ou de cursos superiores que tenham a componente Letras - Espanhol e servidores                       
técnico-administrativos. 

 

LEIA-SE: 

 

3. DAS VAGAS 

3.1 - Serão disponibilizadas 100 (cem) vagas; 

3.2 - Cada instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica terá              
direito a, pelo menos, 2 (duas) vagas. 

3.3 - As vagas remanescentes serão distribuídas por chamadas e obedecendo aos critérios de              
seleção deste Edital, primeiramente, aos professores de Letras - Espanhol participantes,           
desde que os professores de uma mesma instituição não sejam contemplados em uma             
mesma chamada.  

3.4 - Reserva-se ao Conif o direito de, caso venha a haver vagas ociosas, redistribui-las               
conforme critérios estabelecidos pela comissão de avaliação, podendo estas vagas          
remanescentes serem disponibilizadas para estudantes de licenciatura em Letras - Espanhol                
ou de cursos superiores que tenham a componente Letras - Espanhol e servidores                       
técnico-administrativos. 

  

 
 



  
 

E ONDE LIA-SE: 

 

7.4 - Serão considerados aprovados no Processo Seletivo os 100 (cem) candidatos que             
primeiro apresentarem suas inscrições completas. 

 

LEIA-SE: 

 

7.4 - Serão considerados aprovados no Processo Seletivo os 100 (cem) candidatos que             
primeiro apresentarem suas inscrições, observando-se a distribuição de vagas mencionadas          
no item 3 deste edital. 

 

 

Brasília, 8 de abril de 2020. 

 

Jadir José Pela 
Presidente do Conif 

 

 

 

 

 

 
 


