ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC
SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SEE

EDITAL Nº 01/2018
SELEÇÃO PARA OS CURSO LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS NA
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Setor de Educação Especial, tendo como
responsável pelo Curso Semipresencial a Subcoordenação de Educação à Distância, considerando
a Lei Federal 10.436/2002 e o Decreto Presidencial nº 5.626/2005, informar que estarão abertas
as inscrições para o Curso de Libras em Saquarema, RJ em parceria com a Universidade Federal
Fluminense.
1. OBJETIVO:
Capacitar profissionais da educação e os demais profissionais interessados por meio da formação
continuada para profissionais que atuem numa educação inclusiva, principalmente, com os alunos
surdos e os demais interessados na área de Libras, sobretudo, para que possam oferecer uma
educação de forma eficiente e de qualidade.
2. DO PÚBLICO ALVO
Serão aceitas inscrições de professores e dos demais profissionais que atuam nas unidades
escolares da Prefeitura Municipal Saquarema (Será dada prioridade aos profissionais da Escola
Municipalizada Bonsucesso pelo projeto de Educação Bilíngue para Surdos); profissionais das
demais secretarias da Prefeitura de Saquarema e membros da Comunidade que tiverem interesse
em participar.
3. PRÉ-REQUISITOS:
a) Não é exigida escolaridade mínima para esse curso, sugere-se ter Ensino Médio completo
(não obrigatório);
b) Possuir idade de 18 anos ou mais no ato da inscrição online;
c) Possuir recursos ágeis de conectividade via internet;
d) Ter habilidade para utilizar computadores e recursos de conectividade: internet, e-mails,
fóruns, chats e afins;
e) Ter disponibilidade de, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais para as atividades do curso na
plataforma online
f) Ter disponibilidade para participar de 03 (três) encontros presenciais que serão oferecidos aos
sábados, conforme cronograma (verificar ítem 10)
4. Sobre o Curso:
O curso será ministrado online, com encontros presenciais, totalizando 60h no Módulo I. Se
ofertado Módulo II, todos os alunos considerados aprovados, terão automaticamente a
matrícula no Módulo II, caso possuam interesse.
5. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas exclusivamente por meio eletrônico através do Link:
https://goo.gl/UadxYX
Telefone: +55(22) 2653-1074 (CAIE – Centro de Apoio à Inclusão Escolar)
E-mail para informações/dúvidas: libras.ead.saquarema@gmail.com
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5.1 Período das Inscrições: 20 de fevereiro à 01 de março de 2018
6. NÚMERO DE VAGAS:
6.1 Serão 50 vagas serão distribuídas entre duas turmas denominadas: Turma A e Turma B
6.2 Serão reservadas as vagas, conforme porcentagem e tabela abaixo:
• 5% das vagas para mulheres,
• 5% das vagas para negros,
• 5% das vagas para indígenas,
• 5% das vagas para pessoas com deficiência.
PÚBLICO DESTINADO
Total de vagas:
Ampla Concorrência:
Vagas para mulheres:
Vagas para negros:
Vagas para indígenas:
Vagas para pessoas com difidência:

QUANTIDADE DE VAGAS
50 (cinquenta) vagas
38 (trinta e oito) vagas
03 (três) vagas
03 (três) vagas
03 (três) vagas
03 (três) vagas

6.3 As vagas não preenchidas pelo ao número de reservas de vagas serão disponibilizadas para
ampla concorrência
6.4 Os candidatos as vagas reservadas concorrerão simultaneamente as vagas para ampla
concorrência.

7.

Da Documentação necessária para solicitação de inscrição à ser enviada após divulgação do
resultado:

a) 01 (uma) cópia legível da Identidade (RG ou Carteira de Habilitação de Direção com Data de
Validade Vigente);
b) 01 (uma) cópia legível do CPF;
c) 01 (uma) cópia legível do Comprovante de Residência;
d) 01 (uma) cópia legível de documento comprobatório de vínculo com a prefeitura para os
funcionários da mesma.
8. Da Seleção
Para admissão no curso, os candidatos deverão se submeter ao processo de seleção, dividido em:
a) Inscrição online: conforme o item 4. deste Edital.
b) Atender aos pré-requisitos conforme o item 3. deste Edital
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9. Do Resultado da Seleção:
9.1 Os resultados e a classificação final estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de
Saquarema (https://www.saquarema.rj.gov.br/), e na Secretaria do CAIE (Rua Segisfredo Bravo, 136 Bacaxá, Saquarema - RJ, 28990-000 / 22 2653-1074) além do envio por e-mail a todos os inscritos.
9.2 Será considerado selecionado o candidato que obtiver o nome na lista dentro do número de vagas
ofertadas. (verificar ítem 6.)
10. Do Cronograma
Inscrições: 20 de fevereiro a 01 de março de 2018;
Homologação das Inscrições: 06 de março de 2018;
Primeiro encontro presencial - Aula Inaugural: 10 de março de 2018;
Segundo encontro presencial – Tutoria Presencial 05 de maio de 2018;
Terceiro encontro presencial – Avaliação Presencial: 30 de julho de 2018
Observação: O cronograma poderá ser alterado em caso de necessidade, de qualquer natureza.
11. Das Disposições Transitórias:
Os casos omissos serão resolvidos pelo Setor de Educação Especial
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