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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE ATENÇÃO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Comunicado nº 8/2020/CAPNE/DAE-PROCEA/PROCEA

Ao(À) Sr(a). Responsável do(a) @nome_des�natario@

  

PROCEA divulga para consulta pública o edital e indica�vo de comissão do processo sele�vo para concessão de bolsa
Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Edital nº 07/PROCEA/2020

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e
Assuntos Estudan�s (PROCEA), divulga a consulta pública do edital nº 07/PROCEA/2020 e do indica�vo de comissão do
processo sele�vo para concessão de Bolsa de Tradutor/Intérprete de Língua de Sinais (BTILS), des�nada a profissionais com
proficiência em Libras e a servidores da UNIR, para atuar em sala de aula e em projetos de extensão socioeducacionais de
alunos surdos da Universidade, em conformidade com a Resolução 160/CONSAD, de 26 de agosto de 2016 e com a Lei nº
13.146, de 6 de julho de 2015.

As vagas des�nadas para cada campus, o modo de concessão, o prazo de inscrição, a forma de entrega de
documentos, os critérios de seleção, as atribuições, entre outras informações referentes ao certame e à função estão
disponíveis em seu edital e anexos, disponibilizados por meio dos arquivos abaixo.

O prazo para interposição de recurso contra os termos do edital e indica�vo de comissão será do dia 27 a 28
de agosto de 2020 através do e-mail capnes@unir.br.

 

 

Profª. Marcele Regina Nogueira Pereira
Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s

Portaria n. 099/2017/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Pró-Reitora, em 26/08/2020, às
10:57, 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 0482938 e o código CRC
EC717D47.
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