
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02/2021/CELIG 

A Coordenação do Centro de Línguas CELIG da Universidade Federal de Rondonópolis RESOLVE 

retificar o Edital 01/2021/CELIG. 

DA DEFINIÇÃO: 

O Centro de Línguas CELIG, por meio do Curso de Letras – Língua e Literaturas de Língua Inglesa, 

torna público o Edital N 0 01/CELIG/2021–CURSOS DE LÍNGUAS, de modo a abrir vagas para 

inscrições e matrículas nos cursos de línguas ofertados pelo CELIG e convoca a comunidade 

acadêmica e externa à universidade para a participação nos cursos como pagantes ou com 

solicitação de isenção, de acordo com as condições definidas neste Edital. 

ONDE SE LÊ 

2.1.1 O período de inscrição para os cursos será do dia 25 de maio a 15 de junho de 2021, 

conforme a escolha do(a) interessado(a) e período estipulado no Apêndice I e será feita apenas 

on-line.  

LEIA-SE: 

2.1.1 O período de inscrição para os cursos será do dia 25 de maio a 30 de junho de 2021, 

conforme a escolha do(a) interessado(a) e período estipulado no Apêndice I e será feita apenas 

on-line. 

ONDE SE LÊ 

5.2 As inscrições para a Prova de Nivelamento deverão ser feitas no período de 31/05 a 04 de 

junho de 2021, via 1x boleto bancário, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

LEIA-SE: 

5.2 As inscrições para a Prova de Nivelamento deverão ser feitas no período de 31/05 a 30 de 

junho de 2021, via 1x boleto bancário, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

ONDE SE LÊ 

5.5 A Prova de Nivelamento do Centro de Línguas CELIG será realizada em duas fases, a saber: 

1. Entrevista com duração de, no máximo, 15 minutos, com a presença do(a) avaliador (a) e o(a) 

candidato apenas, de modo a verificar a fluência do(a) candidato(a) de acordo com o 

conhecimento que este(a) alega ter. A entrevista ocorrerá em 05 de junho de 2021, a partir das 

9h, em ordem alfabética. A lista com os nomes e os horários, bem como o link para a sala de 

aula do Google Meet serão encaminhados para os e-mails dos(as) candidatos até as 21h do dia 

04 de junho de 2021;  

2. Prova escrita a ser realizada em uma sala do Google Meet, com link previamente 

encaminhado aos endereços de e-mail informados pelos(as) candidatos(as). Os(As) inscritos(as) 

para a realização da Prova de Nivelamento devem comparecer na sala de aula virtual com 



antecedência de 10( dez) minutos, manterem a câmera ligada e o microfone desligado. A prova 

acontecerá em 06 de junho de 2021, das 9h às 12h.  

LEIA-SE: 

5.5 A Prova de Nivelamento do Centro de Línguas CELIG será realizada em duas fases, a saber: 

1. Entrevista com duração de, no máximo, 15 minutos, com a presença do(a) avaliador (a) e o(a) 

candidato apenas, de modo a verificar a fluência do(a) candidato(a) de acordo com o 

conhecimento que este(a) alega ter. A entrevista ocorrerá em 25 de junho de 2021, a partir das 

9h, em ordem alfabética. A lista com os nomes e os horários, bem como o link para a sala de 

aula do Google Meet serão encaminhados para os e-mails dos(as) candidatos até as 21h do dia 

04 de junho de 2021;  

2. Prova escrita a ser realizada em uma sala do Google Meet, com link previamente 

encaminhado aos endereços de e-mail informados pelos(as) candidatos(as). Os (As) inscritos(as) 

para a realização da Prova de Nivelamento devem comparecer na sala de aula virtual com 

antecedência de 10 (dez) minutos, manterem a câmera ligada e o microfone desligado. A prova 

acontecerá em 26 de junho de 2021, das 9h às 12h. 
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