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 EDITAL Nº 115/2015-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 a 

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

execução das atividades de Tradutor e Interprete da Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS, 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 Concursos e Seletivos da Reitoria da 

Universidade Estadual do Maranhão, e visa efetivar a seleção de Tradutor e Intérprete 

da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, 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 anexos e comunicados oficiais têm 

como referência o horário oficial do Estado do Maranhão. 

 

http://www.uema.br/
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2. VAGA, 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 Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais são os 

estabelecidos no Apêndice I. 

 

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. Os candidatos deverão formalizar o pedido de inscrição mediante 

a Ficha de Inscrição, constante do Apêndice III deste Edital. 

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) a ser pago por meio de depósito bancário, na Agência 3846-6, Conta Corrente 

5393-7 – Banco do Brasil, em nome da Universidade Estadual do Maranhão. 

3.3.1 Em hipótese alguma haverá restituição de taxa de inscrição. 

3.3.2 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 09 a 15 de setembro 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 original 

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 de Conclusão do Nível Superior, ou decraração de 

conclusão do referido curso, emitido em data anterior ao ato de inscrição, pela 

Instituição de Ensino respectiva;  
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3.5.4 Cópia e original de certificado que comprove a Proficiência em Tradução 

Interpretação de Libras Língua Portuguesa, conforme pré-requisitos constantes no 

Quadro do item 2 deste Edital (Atuar como Intérprete de Libras – Língua Portuguesa 

ou Curso de Especialização em Libras prestando atendimento às pessoas surdas ou 

com deficiência auditiva em sala de aula e em outros espaços educacionais, 

assegurando-lhes acessibilidade aos serviços oferecidos pela Universidade Estadual do 

Maranhão; Participar nos HTPC’s e HTPI’s ( horas de trabalho Pedagógico coletivo e/ou 

individual; Participar como tradutor Intérprete nos eventos promovidos pela 

Universidade Estadual do Maranhão; Organizar e realizar o Atendimento Educacional 

Especializado/AEE, no ensino de LIBRAS, de acordo com a necessidade da Universidade 

Estadual do Maranhão); 

3.5.5 Comprovante de pagamento de taxa de inscrição, pago no Banco do Brasil S/A, 

Agência 3846-6 Conta Corrente 5393-7, em nome da Universidade Estadual do 

Maranhão; 

3.5.6 Cópia e original do comprovante de quitação militar, quando for o caso; 

3.5.7 Cópia e original do comprovante de quitação com as obrigações eleitorais. 

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  
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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. 

3.10 A relação dos inscritos será divulgada no seguinte endereço eletrônico    

www.uema.br 

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 servidor de nível superior da administração direta ou indireta da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem como empregado de suas subsidiárias ou controladas, 

comprovar formalmente a compatibilidade de horários; 

d) 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;  

              f) possuir certificado de Proficiência em Tradução Interpretação de Libras Língua 

Portuguesa, conforme pré-requisitos constantes no Quadro do item 2 deste Edital 

(Atuar como Intérprete de Libras – Língua Portuguesa, prestando atendimento às 

pessoas surdas ou com deficiência auditiva em sala de aula e em outros espaços 

educacionais, assegurando-lhes acessibilidade aos serviços oferecidos pela 

Universidade Estadual do Maranhão; Participar nos HTPC’s e HTPI’s ( horas de trabalho 

Pedagógico coletivo e/ou individual; Participar como tradutor Intérprete nos eventos 

promovidos pela Universidade Estadual do Maranhão; Organizar e realizar o  
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Atendimento Educacional Especializado/AEE, no ensino de LIBRAS, de acordo com a 

necessidade da Universidade Estadual do Maranhão). 

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 convocado para efetivação da contratação não poderá solicitar à 

Universidade Estadual do Maranhão, para ser reclassificado para o final da lista geral 

dos aprovados. 

4.2.4 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 úteis, 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 à ocupação da vaga e na convocação dos seguintes 

classificados sucessivamente.  

4.2.5 A extinção do contrato de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS 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 Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS contratado no regime de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, apenas com 

formação de curso superior será de R$ 1.904,95 (um mil novecentos e quatro reais e 

noventa e cinco centavos). 

 

 

http://www.uema.br/
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5. DO PROCESSO SELETIVO  

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

a) Prova Prática de Didática  de caráter eliminatório  e classificatório; 

b) Prova de Título, de caráter classificatório.  

5.2 Da Prova Prática:   

5.2.3 A prova prática será individual, e consistirá de atividades de tradução e 

interpretação de um texto (LIBRAS/Português. Português/LIBRAS), em que será 

avaliada, por meio de uma Banca Examinadora designada pelo Reitor, a competência e 

habilidade do candidato no domínio e fluência da LIBRAS. 

5.2.4 O candidato para ser considerado classificado nesta etapa deverá obter, no 

mínimo, 60 (sessenta) pontos dentro dos aspectos avaliados no item 5.3.12 deste 

Edital.    

5.2.5 O Candidato somente terá acesso ao texto a ser interpretado no momento da 

prova.   

5.2.6 A PROVA PRÁTICA será realizada nas datas e horários de acordo com o Apêndice 

II deste Edital, seguindo a ordem alfabética dos candidatos inscritos, de acordo com a 

seguinte norma: a) A duração da prova prática será de 40 (quarenta) minutos para 

cada participante.   

5.2.7 Para realizar a Prova Prática, o participante deverá apresentar à Banca 

Examinadora, antes do início, o documento de identificação com o qual se inscreveu 

no Processo Seletivo.   

5.2.8 A Comissão Examinadora deste seletivo, designada por Portaria do Reitor, será 

composta por três docentes: dois docentes de área específica e um docente para 

analisar o desempenho didático pedagógico.  

5.2.9 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. 

5.2.10 As avaliações da PROVA PRÁTICA serão gravadas, pela banca examinadora, para 

fins de registro e avaliação, na forma prevista no § 3º do artigo 13 do Decreto nº 

6.944/2009.   
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5.2.11 O candidato deverá comparecer ao local da Prova Prática, no mínimo, 15 

(quinze) minutos antes do horário previsto para a realização da atividade. 

5.2.12 O candidato que não comparecer para realização da Prova Prática será 

automaticamente desclassificado.    

5.2.13 Nos dias de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou 

permanecer no local do exame com aparelhos eletrônicos (bip, telefone, receptor, 

gravador, etc.). O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do 

candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.   

5.2.14 Caso falte energia e/ou ocorra quaisquer problemas com os equipamentos, o 

candidato deve igualmente realizar sua apresentação.    

5.2.15 A avaliação da Prova Prática será realizada por cada um dos membros da Banca 

Examinadora e consistirá da análise dos seguintes itens: 

 

Item Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

 

Prova Prática 

Fluência em Libras 50 

100 

Interpretação 

Português-Libras 
25 

Interpretação  

Libras-Português 
25 

Total Máximo de Pontos 100 

 

 

5.2.16 Fica vedado aos candidatos concorrentes à mesma vaga assistirem às provas de 

desempenho didático dos demais candidatos.    

5.2.17 A Prova Prática valerá 100 (cem) pontos e a nota do candidato será obtida pela 

média aritmética entre as pontuações dos membros da banca. 

5.3 Da Avaliação Curricular:  

5.3.1 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos que obtiverem nota igual ou 

superior a 60 (sessenta) pontos na avaliação da Prova Prática.    
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5.3.2 A Avaliação Curricular será realizada por meio de Banca Examinadora designada 

pelo Reitor e terá caráter classificatório, sendo considerados para efeito da Avaliação 

Curricular, os seguintes itens e pontuação:  

 

Item Pontuação Pontuação Máxima 

 

1. Títulos 

Acadêmicos 

Graduação 2 
 

7 
Especialização 3 

Mestrado 5 

 

 

2. Experiência 

Intérprete Educacional de Libras 
3 pontos por 

semestre letivo  

13 Outro tipo de Experiência como 

Intérprete de Libras 
1 ponto por ano 

 

 

 

 

 

3. Formação 

Curso de Educação Profissional 

de Tradução e Interpretação de 

Libras/Português/Libras 

reconhecidos pelo sistema que 

os credenciou 

3 

 

 

 

 

20 

Curso de Extensão Universitária 

para Tradutor e Intérprete de 

Língua Brasileira de Sinais e 

Língua Portuguesa 

2 

Curso de Formação Continuada 

para Tradutor e Intérprete de 

Língua Brasileira de Sinais e 

Língua Portuguesa promovidos 

por instituições de ensino 

superior e instituições 

credenciadas por Secretarias de 

Educação 

3 
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Cursos de formação promovidos 

por organizações da sociedade 

civil representativas da 

comunidade surda, desde que o 

certificado seja convalidado por 

instituições de ensino superior e 

instituições credenciadas por 

Secretarias de Educação 

13 

Curso de Libras com carga 

horária mínima de 120 horas 

1 ponto ara cada 

120h 

Cursos na Área de Surdez 
1 ponto ara cada 

120h 

Total Máximo de Pontos 40 

 

5.3.3 A apresentação de títulos para pontuação no processo seletivo não exime o 

candidato de apresentar os documentos que comprovem a formação exigida (subitem 

2.1) no ato da assinatura do contrato.    

5.3.4 Os certificados ou diplomas de conclusão de curso deverão ser expedidos por 

instituição oficial e reconhecida pelo MEC. Será aceita certidão/declaração de 

conclusão de curso, desde que acompanhada do histórico escolar.    

5.3.5 Os diplomas e certificados conferidos por instituições estrangeiras, somente 

serão válidos quando traduzidos por tradutor público juramentado, convalidado para o 

território nacional e atenderem ao disposto na Resolução CNE/CES n° 01, de 

28/01/2002, Conselho Nacional de Educação, estando devidamente revalidados.   

5.3.6 O Currículo e as respectivas comprovações serão arquivados pela Universidade 

Estadual do Maranhão e mantidos pelo período de 06 (seis) meses, findo o qual, serão 

incinerados.    

5.3.7 Não serão pontuados títulos que sejam exigência para contratação.    
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5.3.8 A Avaliação Curricular valerá 40 (quarenta) pontos e a nota do candidato será 

obtida pela média aritmética entre as pontuações dos membros da Banca 

Examinadora. 

 

6. DA COMISSÃO EXAMINADORA 

6.1 A Comissão Examinadora do processo seletivo de que trata este Edital será 

designada por Portaria do Reitor, será composta por três docentes integrantes da 

Carreira do Magistério da UEMA. 

6.2 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. 

 

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

7.1 As provas do Processo Seletivo Simplificado serão realizadas no Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas - CCSA nas datas, em local e nos horários de acordo com o Apêndice 

II deste Edital. 

8. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO  

8.1 O Resultado Final será divulgado no site da UEMA. 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

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

Avaliação Curricular. 

9.2 Em caso de empate no resultado final, serão utilizados os critérios para desempate. 

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

9.4 A Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no Diário 

Oficial     do Estado do Maranhão e no endereço eletrônico www.uema.br 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

10.1 Na hipótese de igualdade de classificação final terá preferência o candidato que:   

 

http://www.uema.br/
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10.1.1 Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até o ultimo dia de inscrição 

neste processo seletivo, na forma do § único do Art. 27 da Lei n° 10.741, de 

1°/10/2003 – Estatuto do Idoso;    

10.1.2 Maior pontuação na Prova Prática; 

10.1.3 Maior pontuação na Avaliação Curricular;  

10.1.4 Tiver a maior idade considerando dia, mês e ano de nascimento.             

10.2 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.  

 

11. DO RECURSO 

11.1 O candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos e prazos:    

11.1.1 Com relação à homologação das inscrições, no prazo de 02 (dois) dias, a contar 

do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital de homologação das 

inscrições.    

11.1.2 Com relação à divulgação do resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva, 

Prova Prática, Avaliação Curricular e Resultado Final, no prazo de 02 (dois) dias, a 

contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do resultado.    

11.2 O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado acompanhado das 

devidas comprovações, devendo o mesmo ser protocolizado pessoalmente ou por 

meio de procuração outorgada pelo candidato por instrumento particular, com firma 

reconhecida em cartório, ou por instrumento público, dando poderes a tal fim, 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. 

11.3 Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do 

prazo, bem como os que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou 

procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital.    
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11.4 O Parecer da Assessoria de Concursos e Seletivos, com relação ao recurso 

interposto será disponibilizado na Secretaria da própria Assessoria, no prazo definido 

no item 12.2 deste Edital.   

11.5 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. 

11.6 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. 

 

12. DA VALIDADE    

12.1 O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de 06 (seis) meses, 

contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser 

prorrogado por igual período, no interesse da Administração, devendo ser observada, 

rigorosamente, a classificação por ordem decrescente para efeito de contratação.  

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Os interessados poderão obter mais informações sobre o processo seletivo 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. 

13.2 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  

 

http://www.uema.br/


 

 

Cidade Universitária Paulo VI - s/n - Tirirical - C.P. 09 - CEP. 65055-310 - São Luís/MA - Fone: (98) 3245-5461 / Fax: (98) 3245-5882 

Cidade Universitária Paulo VI - s/n - Tirirical - C.P. 09 - CEP. 65055-970 - São Luís/MA - Fone: (98) 3244-4015 / Email: ccpuema@gmail.com  
C.N.P.J. 06.352.421/0001-68 - Criada nos termos da Lei nº. 4.400 de 30/12/1981 

 

 

conhecer todas as modificações e complementações mencionadas neste item, não 

sendo argumento de defesa justificar tal desconhecimento. 

13.3 Havendo desistência de algum candidato convocado para contratação, será 

substituído pelo próximo candidato melhor colocado.  

13.4 As despesas decorrentes da participação no Concurso Público, inclusive 

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

13.5 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 fornecimento de informações, inclusive de endereço correto, completo e 

atualizado, não se responsabilizando a Universidade Estadual do Maranhão, por 

eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato em decorrência de informações 

incorretas e/ou insuficientes. 

13.6 Os documentos produzidos e entregues 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. 

13.7 A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candidato direito de 

contratação automática pela Universidade Estadual do Maranhão, mas apenas a 

expectativa de ser contratado, seguindo a ordem classificatória, ficando esse ato 

condicionado à observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao 

interesse, ao juízo e a conveniência da Administração.  

13.8 Os casos omissos a este edital serão resolvidos, em primeira instância, pela 

Assessoria de Concursos e Seletivos, em última instância, pelo Reitor, à luz das 

disposições específicas.    

13.9 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.    

 

São Luís, 02 de setembro de 2015. 

 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 

Reitor 
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APÊNDICE I 
 

Atividade Vagas 
Área de 
Atuação 

Pré-
Requisitos/Escolaridade 

Atribuições 
Regime de 
Trabalho 

Prazo de 
contrato 

 
 
 
 
 
Tradutor e 
Intérprete da 
Língua 
Brasileira de 
Sinais - 
LIBRAS 

 
 
 
 
 
02 vagas 

 
 
 
 
 
Ensino 
Superior 
 

 

-Ensino Superior e;  
-Certificado de 
Proficiência em  
Tradução Interpretação 
de Libras Língua 
Portuguesa (PROLIBRAS) 
ou Curso de 
Especialização em Libras. 
-Experiência comprovada 
na área de conhecimento 
deste Edital. 
 
 

 

 

- Atuar como Intérprete de Libras – Língua 
Portuguesa, prestando atendimento às pessoas 
surdas ou com deficiência auditiva em sala de 
aula e em outros espaços educacionais, 
assegurando-lhes acessibilidade aos serviços 
oferecidos pela Universidade Estadual do 
Maranhão; 
- Participar nos HTPC’s e HTPI’s  horas de 
trabalho Pedagógico coletivo e/ou individual; 
- Participar como tradutor Intérprete nos eventos 
promovidos pela Universidade Estadual do 
Maranhão; 
- Organizar e realizar o Atendimento Educacional 
Especializado/AEE, no ensino de LIBRAS, de 
acordo com a necessidade da Universidade 
Estadual do Maranhão. 

30 horas 12 meses 
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APÊNDICE II 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DOS SELETIVOS 

 

 

 

 

Atividade 

 

Prova Data Horário Local 

 

 

Tradutor e Intérprete da Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS 

 

 

Didática 

 

 

23/09 

 

14 h 

 

Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas - 

CCSA 

São Luís - MA 
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APÊNDICE III 
 

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 
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TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS 

 

1. Aspectos históricos da surdez e da deficiência auditiva no Brasil. 

2. Bilinguismo: escola e família. 

3. O papel do(a) intérprete de LIBRAS e do(a) educador(a) na inclusão da pessoa 

surda. 

4. O ensino de LIBRAS para a formação do(a) educador(a) da educação básica. 

5. Recursos didáticos e metodológicos para o ensino da LIBRAS a ouvintes. 

 

REFERÊNCIA: LIVRE 


