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EDITAL Nº 01 COMPLEMENTAR AO EDITAL DE EXTENSÃO Nº 07/2017 
 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM LIBRAS - Língua 
Brasileira de Sinais 

 

O Pró-Reitor de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, 

no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital Complementar Nº 01 contendo 

as alterações referentes ao Edital de Extensão Nº 07/2017 para o Processo Seletivo do Curso de 

Formação Inicial e Continuada em “LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais” - oferecido pelo Espaço 

Ciência InterAtiva/Campus Mesquita do IFRJ. Altera os itens: 

 
Onde se lê: 
 
3. DAS VAGAS 

 
3.1. O presente curso é destinado à pessoas que tenham, no mínimo, 16 anos e que correspondam 
ao seguinte perfil: 

3.1.1. Cursem, no mínimo, o ensino médio e; 

3.1.2. Profissionais dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º segmento); 

3.1.3. Profissionais da Educação Infantil (Professores, Agentes Educadores, Cuidadores Escolares, 

etc.); 

3.1.4. Coordenadores Pedagógicos e Orientadores Educacionais. 

 

3.2. O curso oferecerá 35 (trinta e cinco) vagas, sendo que, deste total, 5% serão reservadas a 

candidatos com deficiência O curso oferecerá vagas.  

3.2.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 3.2 resulte em número fracionado, 

este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.  

3.2.2. Ressalvadas as disposições especiais definidas nesta seção do Edital, os candidatos com 

deficiência participarão deste processo seletivo em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que diz respeito às etapas deste Edital e a todas as demais normas que regem este 

Concurso.  



3.2.3. Somente serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas 

categorias discriminadas no Art. 4º do Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo 

Decreto Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e/ou aquelas contempladas pelo enunciado da Súmula 

377 do Superior Tribunal de Justiça.  

3.2.4 O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas deverá:  

I – Declarar tal intenção no Cadastro de Inscrição;  

II – Entregar, no ato da inscrição, laudo médico original, ou cópia autenticada em cartório, emitido 

nos últimos doze meses, atestando a categoria e o grau de comprometimento da função física ou 

mental de que é portador, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou origem.  

 

3.3. As vagas reservadas aos candidatos com deficiência, conforme o item 3.2 deste Edital, que 

não forem preenchidas por falta de candidatos aprovados no processo seletivo, serão preenchidas 

pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem classificatória 

 

3.4. Caso o quantitativo de inscritos para o curso ultrapasse o número de vagas ofertadas, 

estudaremos a possibilidade de inclusão de alguns, segundo desenvolvimento e classificação do 

candidato na entrevista e haverá, ainda, a criação de uma lista de espera. 

 

3.5. A lista de espera obedecerá a classificação final. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 
 
 
4.1. Poderão inscrever-se para a turma de segunda-feira, das 08h às 17h: pessoas que cursem, 

no mínimo o ensino médio; professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º segmento) e 

da Educação Infantil: profissionais da Educação Infantil em geral (Cuidadores Escolares, Agentes 

Educadores, entre outros). 

 

6. DO RESULTADO 
 

 
6.1 O resultado da seleção será divulgado no dia 03 de maio de 2017, conforme cronograma do 

presente edital, na página: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-fic/concurso-fic 

6.2   Os selecionados serão informados do resultado final através do site institucional e/ou 

endereço eletrônico cadastrado no “Formulário de Inscrição”. 

6.3   Não haverá aceites para recursos após resultados da seleção. 

 
 



7. DO CRONOGRAMA 
 

Evento Data 

Lançamento do Edital 04/04/2017 

Inscrições presenciais 04 a 20 de abril de 2017 

Inscrições online 04 a 20 de abril de 2017 

Análise das entrevistas 24 a 28 de abril de 2017 

Resultado Final da Seleção  03/05/2017 

Início das aulas 08/05/2017  

 
 
Leia-se: 
 
 
3.       DAS VAGAS 
  

3.1.  O presente curso é destinado às pessoas que tenham, no mínimo, 16 anos e que correspondam 
ao seguinte perfil: 

3.1.1.  Cursem, no mínimo, o ensino médio e; 

3.1.2.  Professores com atuação na Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio); 

3.1.3.  Coordenadores Pedagógicos e Orientadores Educacionais. 

   
3.2. O curso oferecerá 35 (trinta e cinco) vagas. 

3.2.1. Caso o quantitativo de inscritos para o curso ultrapasse o número de vagas ofertadas, 
estudaremos a possibilidade de inclusão de alguns, segundo desenvolvimento e classificação do 
candidato na entrevista e haverá, ainda, a criação de uma lista de espera. 

3.2.2. A lista de espera obedecerá a classificação final. 

  
4.       DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. Poderão inscrever-se para a turma de segunda-feira, das 08h às 17h: pessoas que cursem, 
no mínimo o ensino médio; professores com atuação na Educação Básica, Coordenadores 
Pedagógicos e Orientadores Educacionais. 
 

6.          DO RESULTADO 
 
6.1. O resultado parcial com a homologação dos candidatos para a entrevista será divulgado no 
dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezessete, conforme cronograma do presente edital, na 
página: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-fic/concurso-fic 
6.2. Os selecionados serão informados do resultado final através do site institucional e/ou 
endereço eletrônico cadastrado no “Formulário de Inscrição”. 
6.3. Não haverá aceites para recursos após resultados da seleção. 



7. DO CRONOGRAMA 

 

Evento Data 

Lançamento do Edital 04/04/2017 

Inscrições presenciais 04 a 20 de abril de 2017 

Inscrições online 04 a 20 de abril de 2017 

Homologação das inscrições 24/04/2017 

Divulgação do resultado parcial 24/04/2017 

Entrevista 26/04 a 28/04/2017 e de 02 a 04/05/2017 

Resultado Final da Seleção  05/05/2017 

Início das aulas 08/05/2017  

 
 

 
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2017. 

 
FRANCISCO JOSÉ MONTORIO SOBRAL 

Pró-Reitor de Extensão 


