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EDITAL Nº 59/2015-REITORIA/UEMA 

          

          O Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, no uso das atribuições conferidas pelo art. 

58, inciso I, do Decreto Estadual n.º 15.581, de 30 de maio de 1997,  que aprova o Estatuto da 

Universidade Estadual do Maranhão, visando atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, com fundamento na Lei Estadual n.º 6.915, de 11 de abril de 1997, torna público, 

para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para Processo Seletivo Simplificado 

destinado à seleção e à posterior contratação, por tempo determinado, de profissionais para 

execução das atividades de Ledor/Transcritor de Sistema Braille, regendo-se todas as fases pelas 

normas, requisitos e condições consignadas neste Edital.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado regido por este Edital, pelos diplomas legais e regulamentares, 

seus anexos e posteriores retificações, caso existam, será executado sob a responsabilidade da 

Assessoria de Concurso e Seletivos da Reitoria da Universidade Estadual do Maranhão, e visa 

efetivar a seleção de Ledor/Transcritor de Sistema Braille, para desenvolver as suas atividades no 

âmbito da Universidade Estadual do Maranhão – Campus São Luís/MA, em caráter excepcional, até 

que seja criado na estrutura organizacional da Instituição de Ensino Superior o cargo com 

respectivas vagas para adequação da Universidade às novas demandas advindas da Política de 

Educação Inclusiva. 

1.2 Os resultados e as convocações serão divulgados no Diário Oficial do Estado do Maranhão, bem 

como na Internet no seguinte endereço eletrônico www.uema.br. 

1.3 As Provas serão realizadas na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão. 

1.4 Todos os horários definidos neste Edital, seus apêndices e comunicados oficiais têm como 

referência o horário oficial do Estado do Maranhão. 

2. VAGAS, PRÉ-REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES.  

2.1. O número de vagas, a área de atuação, os pré-requisitos/escolaridade e a descrição sumária 

das atividades de Ledor/Transcritor de Sistema Braille são os estabelecidos no quadro a seguir. 

 

http://www.uema.br/
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3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação as quais não poderá alegar o desconhecimento. 

3.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos. 

3.3. Deverá ocorrer o recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), pago no 

Banco do Brasil S/A, Agencia3846-6, Conta Corrente 5393-7, em nome da Universidade Estadual do 

Maranhão. 

3.2.1. Em hipótese alguma haverá restituição de taxa de inscrição. 

3.2.2. Não será aceito comprovante de entrega de envelope de depósito bancário. 

3.4. As inscrições serão realizadas no Protocolo Geral da Universidade Estadual do 

Maranhão/UEMA, localizado no Campus Universitário Paulo VI, Tirirical, São Luís - MA, no  horário 

das 14 às 17 horas, no período de 4 a 8, de maio de 2015.  

3.5. Os interessados deverão formalizar o pedido de inscrição mediante Ficha de Inscrição, 

constante do Apêndice III deste Edital, acompanhado das cópias e originais dos documentos que 

constituem requisitos necessários para participação no processo seletivo, a serem entregues no ato 

de inscrição, quais sejam: 

3.5.1. Currículo lattes ou curriculum vitae (com originais e cópias dos documentos 

comprobatórios da titulação apresentada no currículo);  

3.5.2. Cópia e original da Carteira de Identidade e CPF;  

3.5.3. Cópia e original do Certificado do Ensino Superior, atestado de conclusão do referido 

curso, emitido em data anterior ao ato de inscrição, pela Instituição de Ensino respectiva;  

3.5.4. Cópia e original de certificado que comprove formação na área de Braille, conforme 

pré-requisitos constantes no Quadro do Apêndice I deste Edital (Curso na área de 

deficiência visual com carga horária mínima de 120 horas, reconhecido por Instituição de 

Ensino ou, Curso de Braille com carga horária mínima de 120 horas, reconhecido por 

Instituição de ensino ou, Curso na área de AEE – Atendimento Educacional Especializado, 

com carga horária mínima de 440 horas, que contenha os módulos de Deficiência Visual e 

de Braille, reconhecido por Instituição de Ensino). 

3.5.5 Comprovante de quitação com o serviço militar, quando for o caso. 

3.5.6 Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais. 
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3.6. Será permitida a inscrição por procuração específica individual com firma reconhecida por 

autenticidade, acompanhada de cópias autenticadas dos documentos de identidade do candidato e 

do procurador, bem como dos demais documentos mencionados no subitem 3.4 deste Edital.  

3.6.1. A procuração e as fotocópias autenticadas dos documentos deverão ser anexadas à 

Ficha de Inscrição.  

3.6.2. O candidato inscrito, por procuração, assume total responsabilidade pelas 

informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais 

erros de seu representante no preenchimento da Ficha de Inscrição.  

3.7. O deferimento ou a recusa das solicitações de inscrições será efetuada no ato da apresentação 

dos documentos descritos no subitem 3.5 deste Edital. 

3.8. Todos os requisitos especificados no subitem 3.5 deste Edital deverão ser comprovados no ato 

da inscrição por meio da apresentação de documento original, juntamente com fotocópia, salvo 

nos casos de realização de inscrição por procuração onde serão aceitas fotocópias autenticadas de 

citados documentos, sendo impedido de inscrever-se no processo seletivo quem não os apresentar.  

3.9. A partir da inscrição, o candidato autoriza o setor competente da UEMA a identificar a 

possibilidade de liberação de matrícula e eventual contratação existente, observando se há 

ocorrência de algum impedimento legal, junto à Secretaria de Estado de Gestão e Previdência –

SEGEP. 

4. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO REGIME DE TRABALHO 

4.1. Dos Requisitos para a Contratação Temporária.  

4.1.2. O candidato deverá atender, cumulativamente, para a contratação temporária, aos 

seguintes requisitos:  

a) ser aprovado e classificado no processo seletivo;  

b) não possuir contrato nos termos da Lei Estadual  nº. 6.915, de 11 de abril de 

1997;  

                            c) ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto permanente; 

e) ter idade mínima de 18 anos completos;  

f) gozar dos direitos políticos;  

g) estar quite com as obrigações eleitorais e militares;  
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4.2. Da Contratação.  

4.2.1. Os candidatos aprovados e classificados poderão ser contratados dentro do número 

de vagas oferecidas, de acordo com as necessidades dos cursos, em regime de trabalho de 

30 (trinta) horas semanais, por um período de 12 (doze) meses, a contar da data da 

assinatura do contrato, prazo possível de prorrogação por igual período, nos termos do art. 

4º, inciso II c/c o art. 2º, § 1º, da Lei Estadual n.º 6.915, de 11 de abril de 1997. 

4.2.2. A convocação para efetivação da contratação será publicada no Diário Oficial do 

Estado e disponibilizada na Internet no seguinte endereço eletrônico www.uema.br.  

4.2.3. O candidato que não atender à convocação para comprovação dos requisitos citados 

no subitem 4.1.2 deste Edital, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a partir da publicação da 

convocação no Diário Oficial do Estado, será automaticamente excluído do Processo 

Seletivo que rege este Edital. O não comparecimento do candidato neste prazo implicará na 

perda do direito a ocupação da vaga e na convocação dos seguintes classificados 

sucessivamente.  

4.2.4. A extinção do contrato de Ledor/Transcritor de Braille se dará, sem direito a 

indenizações, pelo término do prazo contratual ou por iniciativa do Contratado, 

comunicada com antecedência mínima de trinta dias.  

4.3 Da Remuneração 

4.3.1. O salário a que fará jus o Ledor/Transcritor de Braille contratado no regime de 

trabalho de 30 (trinta) horas semanais, apenas com formação de curso superior  será de R$ 

1.300,00 (hum mil e trezentos reais), e, para o Ledor/Transcritor de Braille especialista de 

R$ 1.500,00 ( hum mil e quinhentos reais). 

5. DO PROCESSO SELETIVO  

5.1. O Processo Seletivo constará de 02 (duas) etapas:  

5.1.1. Prova Prática de caráter eliminatória;  

5.1.2. Avaliação Curricular de caráter classificatória.  

5.2. Da Prova Prática:   

5.2.1. A prova prática será individual, e consistirá de atividades de tradução e de 

transcrição, com uso de máquina braille ou reglete e punção, onde será avaliada a 

competência e habilidade do candidato no domínio de Braille, por meio de uma Banca 

Examinadora, através dos seguintes itens e valores:   
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Critérios da Prova Prática             Pontos                  Percentual 

Fluência em Braille  30 30% 

Tradução Da Tinta - Braille  35 35% 

Transcrição Braille - Da Tinta  35 35% 

TOTAL DE PONTOS  100 100% 

 

5.2.2. O Candidato somente terá acesso ao texto a ser traduzido e transcrito no momento 

da prova;  

5.2.3. O candidato será avaliado de acordo com os seus conhecimentos de leitura e escrita 

no sistema Braille, obedecendo a grafia Braille para a Língua Portuguesa e norma técnica de 

produção em Braille, por banca examinadora composta por 3 (três) avaliadores, todos 

vinculados a área de conhecimento, escolhido pela comissão do processo seletivo. 

5.2.4 O candidato terá que ler um texto, laudas em Braille; 

5.2.5 O candidato terá no máximo 15 minutos para realizar a leitura; 

5.2.6 O candidato terá que executar a transcrição de um texto para o sistema Braille; 

5.2.7 O candidato terá no máximo 15 minutos para realizar a transcrição; 

5.2.8 Será avaliado o domínio da leitura e escrita Braille; 

5.2.9. O candidato deverá comparecer ao local de prova com 15 minutos de antecedência 

em relação ao horário previsto para o início de sua prova;  

5.2.10. Para realizar a prova prática, o candidato deverá apresentar à Banca Examinadora, a 

Carteira de Identidade;  

5.2.11. Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 60% (sessenta por 

cento).  

5.3. Da Avaliação Curricular:  

5.3.1. A Avaliação Curricular terá caráter classificatório, sendo considerados para efeito da 

Avaliação Curricular, os seguintes itens e valores: 
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Item Títulos Pontos Pontuação 
Máxima 

 

 

 

 

1.Títulos Acadêmicos 

Graduação na área de Educação 

Especial. 
10 10 

Especialização na área de Educação 

Inclusiva ou na área de Deficiência 

Visual, com Carga Horária Mínima de 

360 horas. 

 

 

15 

 

 
15 

Mestrado na área de Educação Inclusiva 

ou na área de Deficiência Visual; 

 

20 
 

20 

 

 

2.Experiência 

em Tradução/ 

Transcrição de 

Braille 

 

 

Tradutor/Transcritor Educacional 

5 pontos 

por 

semestre 

letivo 

 
 
 
 
 

30 

Outro tipo de experiência como 

tradutor, transcritor ou monitor de 

Braille 

01 ponto 

por 

semestre 

 

 

 

3.Formação 

Cursos de Braille de 20 a 79 horas 01 ponto  
 
 
 

25 

Cursos de Braille de 80 a 179 horas 02 pontos 

Cursos de Braille, acima de 180 horas 05 pontos 

Cursos na Área de Deficiência visual, 

acima de 150 horas. 

03 pontos 

TOTAL DE PONTOS 100 

 

6. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA  

         A Prova Prática será realizada no Centro de Ciências Sociais Aplicadas-CCSA na data, em local e 

no horário de acordo com o Apêndice II desde Edital. 
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7. DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

7.1. A Comissão Examinadora deste seletivo, designada por Portaria do Reitor, será composta por 

três docentes: dois docentes de área especifica e um docente para analisar o desempenho didático 

pedagógico.  

7.2. Não havendo, no quadro da Carreira do Magistério Superior da UEMA, professor com titulação 

mínima correspondente à máxima titulação dos candidatos, poderão ser designados docentes de 

outras Instituições de Ensino Superior. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

8.1 A nota final do candidato será a soma das notas obtidas na Prova Prática e na Avaliação 

Curricular, na forma descrita abaixo: 

8.2. Em caso de empate no resultado final, serão utilizados os seguintes critérios para 

desempate:  

8.2.1. Maior pontuação na Prova Prática;  

8.2.2. Maior pontuação na Avaliação Curricular;  

8.2.3. Maior idade.  

8.2. A classificação final será obtida, após os critérios de desempate. 

9. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO  

9.1. A Comissão Examinadora lavrará a ata das atividades, imediatamente após a conclusão dos 

trabalhos, entregando o resultado da seleção, já em termos de classificação, por ordem 

decrescente, para aprovação pela Pró-Reitoria de Graduação e posterior publicação do resultado 

final do Processo Seletivo Simplificado, divulgados no Diário Oficial do Estado do Maranhão, bem 

como, onde constará a lista dos aprovados e classificados no limite das vagas oferecidas pelo Edital. 

 10. DO RECURSO 

10.1. Após a divulgação do resultado, o candidato terá o prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas para formalização de recurso à Reitoria por meio da Assessoria de Concursos e 

Seletivos, que o apreciará dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data 

de seu recebimento. 

10.2. Após divulgação do resultado do recurso interposto à Reitoria, o candidato terá 5 

(cinco) dias úteis para recorrer ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE que 

decidirá conclusivamente. 
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10.3. A decisão final do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE sobre os recursos 

será soberana e definitiva, não existindo, desta forma, recurso contra resultado de recurso. 

10.4. Não será aceito recurso ou pedido de vista apresentado fora do prazo ou de forma 

diferente da estipulada neste Edital. 

  11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Os interessados poderão obter mais informações sobre o processo seletivo no Centro 

de Estudos Superiores para o qual submeter-se-ão à avaliação ou na Assessoria de 

Concurso e Seletivos da Reitoria da Universidade Estadual do Maranhão, situada na Cidade 

Universitária Paulo VI - s/n - Tirirical - C.P. 09 - CEP. 65055-970 - São Luís/MA. 

11.2. A Reitoria, por meio da Assessoria de Concursos e Seletivos, poderá baixar normas, 

portarias, avisos, alterações, retificações e instruções complementares que se fizerem 

necessárias para a realização deste Processo Seletivo Simplificado, que assim como o 

aviso deste Edital, serão publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão, em 

jornais de grande circulação do Estado, afixados nos quadros de avisos dos campi da 

Uema em que ocorrerá este Seletivo e no endereço eletrônico www.uema.br, 

constituindo tais documentos, a partir de então, parte integrante deste Edital, sendo de 

inteira responsabilidade de cada candidato acompanhar e conhecer todas as 

modificações e complementações mencionadas neste item, não sendo argumento de  

defesa justificar tal desconhecimento. 

11.3. O prazo de validade da seleção será de 12 (doze) meses, a contar da publicação do 

resultado, podendo ser prorrogado pelo mesmo período a critério da Reitoria da 

Universidade Estadual do Maranhão/UEMA, devendo ser observada, rigorosamente, a 

classificação por ordem decrescente para efeito de contratação.  

11.4. Havendo desistência de algum candidato convocado para contratação, será 

substituído pelo próximo candidato melhor colocado.  

11.5. As despesas decorrentes da participação no Concurso Público, inclusive 

deslocamento, hospedagem e alimentação, correm por conta dos candidatos. 

11.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados oficiais referentes a este Concurso Público divulgados integralmente 

na Internet no seguinte endereço eletrônico www.uema.br, bem como pelo o 

fornecimento de informações, inclusive de endereço correto, completo e atualizado, não se 

http://www.uema.br/
http://www.uema.br/
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responsabilizando a Universidade Estadual do Maranhão, por eventuais prejuízos que possa 

sofrer o candidato em decorrência de informações incorretas e/ou insuficientes.  

11.7. Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos no Processo Seletivo são de 

uso e propriedade exclusivos da Banca Examinadora, sendo terminantemente vedada a sua 

disponibilização a terceiros ou a devolução ao candidato. 

11.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria por meio da Assessoria de Concursos 

e Seletivos. 

 

 

São Luís, 04 de  maio de 2015. 

 

 

 

Prof. Dr Gustavo Pereira da Costa 

                                                          Reitor 
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APÊNDICE I

Atividade Vagas 
Área de 

Atuação 
Pré-Requisitos/Escolaridade Atribuições Re                                               Regime de Trabalho Prazo de Contrato 

Ledor\Transcritor 

de Sistema 

Braille 

02 

vagas 

Ensino 

Superior 

- Ensino Superior em 

qualquer área e; 

- Curso na área de 

deficiência visual com carga 

horária mínima de 120 

horas, reconhecido por 

instituição de ensino e/ou; 

- Curso de Braille com carga 

horária mínima de 120 

horas, reconhecido por 

instituição de ensino e/ou; 

- Curso na área de AEE – 

Atendimento Educacional 

Especializado, com carga 

horária mínima de 440 

horas, que contenha os 

módulos de Deficiência 

Visual e de Braille, 

reconhecido por instituição 

de ensino. 

- Auxiliar na organização e na transcrição de 

material para Braille, como documentos 

impressos, livros, folhetos educativos, 

relatórios de pesquisa, manuais para 

treinamento, cartilhas, e demais materiais 

didático-pedagógicos; 

- Acompanhar as aulas com aluno cego, 

executar demais atividades inerentes ao 

ensino e aprendizagem, bem como realizar a 

tradução e transcrição das atividades 

propostas pelos professores através da 

linguagem Braille; 

- Confeccionar e organizar materiais, 

mediante a orientação dos professores e 

necessidades apresentadas pelos alunos 

cegos e/ou deficientes visuais. 

 

30 horas 12 meses 
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APÊNDICE II 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DOS SELETIVOS 

 

 

Atividade 

 

 

Prova 

 

Data 

 

Horário 

 

Local 

                                                     

 

Ledor\Transcritor de Sistema Braille 

  

 

 

Didática 

 

 

 

19/05 

 

              

14 h 

 

Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas - CCSA 

São Luis - MA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE III 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME__________________________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_______________________________________________________________

CEP:______________________________________FONE:____________________ 

Vem requerer à Assessoria de Concursos e Seletivos a inscrição do Processo Seletivo Simplificado. 

CENTRO _________________________________________________________________ 

GRADUAÇÃO______________________________________________________________ 

MATÉRIA__________________________________________________________________ 

PIS/ PASEP_________________________________________________________________ 

Para o que anexa os seguintes documentos ou fotocópias: 

      a)   (      )  Carteira de Identidade;                                                                                                             

b) (      )  C.P.F;                                                                                                                                     

      c)   (      )  Comprovante de quitação com o Serviço Militar (sexo masculino);                                      

      d)  (      )  Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 

      e) (   ) Diploma de Graduação ou Certidão de Conclusão de Curso de Graduação, 

acompanhado do Histórico Escolar correspondente, ou Pós-Graduação na matéria objeto do 

seletivo, quando especificado nos requisitos de formação acadêmica (Apêndice I) 

       f) (    )   Comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

pago no Banco do Brasil S/A, Agência 3846-6, Conta Corrente 5393-7.em nome da Universidade 

Estadual do Maranhão 

       g) (      ) “Curriculum Vitae” devidamente comprovado.                                                               

_________________________________________  

                                                                            Assinatura 

Local/data: ______________________, ______/_____/_______. 

NOME DO CANDIDATO _______________________________________________ 

MATÉRIA OBJETO DO SELETIVO 

____________________________________________________________________ 

Local de inscrição 

Assinatura e matrícula do servidor responsável 


