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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE ATENÇÃO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Comunicado nº 17/2022/CAPNE/DAEST/PROCEA

UNIR prorroga as inscrições do edital para concessão de bolsa tradutor e intérprete de Libras, até 25 de
setembro

 

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) prorroga as inscrições do edital nº 08/PROCEA/UNIR/2022
para concessão de Bolsa de Tradutor-Intérprete de Língua de Sinais (BTILS), até o dia 25 de setembro.
Lançado pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s (Procea), o edital disponibiliza 71
bolsas distribuídas entre os campi de Porto Velho, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Vilhena, Ariquemes e Cacoal,
além de prever a formação de cadastro de reserva.

Os interessados podem realizar as inscrições por meio do formulário disponível neste link. 

As bolsas, cada uma no valor de R$ 1.990,32, terão vigência de até um ano, com possibilidade de
renovação, e a quan�dade disponibilizada para cada campus está relacionada à demanda de alunos
surdos matriculados na unidade, sendo 36 bolsas para Porto Velho, 08 para Ji-Paraná, 06 para Guajará-
Mirim, 13 para Vilhena e 08 para Ariquemes. Além das bolsas para implementação imediata, os
classificados comporão cadastro de reserva. Para o campus de Cacoal haverá apenas formação de
cadastro de reserva.

O edital na íntegra com a re�ficação e demais documento estão disponíveis abaixo para download.

 

 

Profª Dra. Lorena Candice de Araujo Andrade
Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s

Portaria nº 622/2022/GR/UNIR, de 30/08/2022

Documento assinado eletronicamente por LORENA CANDICE DE ARAUJO ANDRADE, Pró-Reitor(a),
em 21/09/2022, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1111311 e
o código CRC DB7078C5.
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