
PROFLIN - EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA E LÍNGUA PORTUGUESA PARA 
ESTRANGEIROS 

CHAMADA DE APLICADORES PROFLIN JULHO 2021
EDIÇÃO EM CONTEXTO REMOTO

Informamos que estão abertas as inscrições para aplicadores de provas do PROFLIN a serem 
aplicadas no dia 04/07/2021. O exame PROFLIN em contexto remoto edição julho 2021 será 
realizado a distância, com a utilização das plataformas Moodle e Conferência Web RNP, 
ambas de utilização institucional na Universidade Federal de Uberlândia.

Somente poderão se inscrever servidores UFU ou da Fundação de Apoio Universitário, alunos 
de pós-graduação e alunos de graduação vinculados a estágios UFU ou a projetos UFU. Para 
se inscrever, no período de  08/06/2021 a 18/06/2021, o(a) interessado(a) deverá acessar 
https://www.ileel.ufu.br/proflin/fiscalizacao e inserir os dados fidedginos, corretos e 
identificáveis, conforme solicitados, nos prazos definidos nesta chamada.

O(a) aplicador(a) deverá estar disponível em um ou dois blocos de trabalho, de acordo com 
os horários estabelecidos abaixo: Língua inglesa – 7h45 – 12:15;  Língua francesa – 12:45 – 
17:15; Língua portuguesa – 12:45 às 17:15; Língua espanhola – 12:45 às 17:15.

Os(as) candidatos(as) a aplicadores deverão:  

1.  dispor dos seguintes requisitos mínimos para acessar o Mconf/RNP:

a) notebook ou PC equipado com: Headset (fone de ouvido com microfone) 
b) WebCam (câmera), 
c) Conectividade com a internet; 
d)  Velocidade mínima de conexão com internet: 5 MB/s, preferencialmente com conexão 
via cabo ao computador; 
e) navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera ou Safari. Caso o(a) candidato a 
aplicador queira, é possível fazer um teste prévio de compatibilidade em 
https://conferenciaweb.rnp.br/teste;
f) ambiente silencioso.

2.  estar conectados pelo menos a partir de 7h45, para o turno da manhã, e de 12h45, para o 
turno da tarde. 
3. estar familiarizados com as instruções fornecidas aos(às) participantes, ler o edital e as 
informações sobre essa edição do PROFLIN, conhecer  as orientações para uso das 
Plataformas MConf e Moodle e demais orientações disponíveis no site www.ileel.ufu.br/proflin 
e nas sessões de treinamento. Plataformas adicionais poderão ser utilizadas durante a 
sessão de aplicação.
4.  participar de sessões de treinamento, conforme orientações e cronograma complementar e 
de uma reunião obrigatória em 24/06, às 14h.  com a equipe do CEAD e do PROFLIN, para 
instruções complementares de aplicação, por meio do link  
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/cead_eventos. 
6. ter uma conta no Moodle – UFU /CEAD (https://www.ead.ufu.br) E
7.  compreender que terão a função de monitorar os candidatos ao vivo e a distância por meio 
de áudio (microfone) e vídeo (webcam) para garantir a confiabilidade e a segurança na 
realização do exame, conforme os termos do edital do exame e das orientações da 
Coordenação. O(A) aplicador(a) será responsável pela identificação dos(as) participantes, 
pela gravação da sessão de aplicação, pelas atas, participará de sessões de treinamento e 
responderá a questionário avaliativo.

https://www.ileel.ufu.br/proflin/fiscalizacao
https://conferenciaweb.rnp.br/teste
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/cead_eventos
https://www.ead.ufu.br


As vagas são limitadas e dependerão do número de participantes inscritos e de processo de 
seleção, conforme os critérios abaixo, nessa ordem:

1. Experiência em aplicações do PROFLIN Remoto, presencial e em outros processos 
seletivos;

2. Experiência em aplicações do PROFLIN Remoto e presencial, nessa ordem;
3. Experiência em aplicações do PROFLIN Remoto;
4. Experiência em aplicações do PROFLIN Presencial;
5. Experiência em aplicações de outros processos seletivos, exceto do PROFLIN;
6. Demais inscritos da comunidade UFU, com experiência na aplicação do PROFLIN ou 

de outros processos seletivos;
7. Demais inscritos da comunidade UFU;

Para cada item acima, serão selecionados os(as) candidatos(as) obedecendo à seguinte 
ordem de prioridade: servidores ILEEL, servidores UFU, servidores FAU, alunos de doutorado 
de Programas de Pós-graduação do ILEEL, alunos de mestrado de Programas de Pós-
graduação do ILEEL, alunos de graduação envolvidos em projetos do ILEEL, alunos de 
doutorado de outros Programas UFU, alunos de mestrado de outros Programas UFU, alunos 
de graduação de outros cursos da UFU envolvidos em projetos, demais membros da 
comunidade UFU. 

Caso necessário utilizar critérios complementares ou para desempate, será considerado(a):

a) maior tempo de experiência nas aplicações do PROFLIN;
b) a avaliação positiva em processos anteriores;
c) ordem de recebimento das inscrições;
d) experiência acumulada em aplicações de processos seletivos;
e) maior idade.

Os aplicadores supervisores serão selecionados dentre os inscritos do ILEEL, UFU e FAU, 
observados maior conhecimento do PROFLIN e domínio tecnológico.

O resultado da seleção de aplicadores será divulgado no site do Proflin, em duas etapas, a 
saber:

1. pré-seleção até dia 21/06/2021, com convocação para reuniões e sessões de 
treinamento;

2. seleção definitiva, após reuniões e sessões de treinamento, até dia 29/06/2021.

Os interessados inscritos  serão informados pelo site do PROFLIN ou contactados via e-mail 
sobre o deferimento ou indeferimento de sua participação e deverão informar, com ampla 
antecedência sua desistência, caso tenham sido selecionados(as) e fiquem impedidos(as) de 
comparecer.

O(A)s aplicadores(as) confirmados(as) que deixem de comparecer para a sessão para a qual 
foi selecionado(a)  não poderão participar da edição subsequente.

Cada aplicador(a) receberá, pela FAU, no mês de julho de 2021, o valor bruto de R$ 185,70  
por um bloco de 4h30min. de trabalho, e por dois blocos de trabalho, manhã e tarde, R$ 
371,40. Os aplicadores supervisores receberão valores adicionais correspondentes a "chefe 
de prédio" ou equivalente.

Coordenação PROFLIN
8 de junho de 2021


