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EDITAL Nº 19/2018 SEaD/UNIVASF 

 
CHAMADA PÚBLICA PARA AVALIADORES DE EXAME DE 

PROFICIENCIA EM LIBRAS CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  

 
A Secretaria de Educação à Distância, da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco (Univasf), por meio da Coordenação do Curso de Especialização em 

Libras, ofertado na modalidade EAD pela SEaD/UNIVASF, torna pública a Chamada 
para Avaliadores de banca de Proficiência em Libras, a serem apresentados pelos 

alunos como requisito para conclusão do módulo 1 da pós-graduação lato sensu. 

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 A Seleção será regida por esta chamada pública e será executada pela 
coordenação do Curso da Especialização em Libras, sob a supervisão da 

Secretaria de Educação a Distância da UNIVASF. 

1.2  Poderão participar da seleção professores de Libras e tradutores/ 
intérpretes de instituições da rede pública de ensino, com titulação mínima 

de especialista ou com formação superior e certificação de proficiência em 
Libras. 

 

1.3 O(a) interessado(a) deverá preencher o formulário de cadastro no link ( 
https://goo.gl/forms/1hpYFeaDszR2Qhjm2) onde preencherá formulário 
eletrônico inserindo seus dados pessoais (Nome, e-mail, setor ou 

colegiado, instituição, telefone para contato, e-mail, área de formação, 

titulação)  

 

1.4 A seleção se dará pelo atendimento da titulação mínima e do vínculo efetivo 
com o serviço público e/ou programa de pós-graduação stricto sensu. Não 

há limite de vagas para avaliadores. 

1.5  Será divulgada a lista de todos os candidatos que atenderem os requisitos 
mínimos. 

1.6  A habilitação do(a) candidato(a) não implicará obrigatoriedade de 
convocação.  

1.7  Após a divulgação dos inscritos (no site da SEaD), o(a) candidato(a) que 
discordar de seu indeferimento poderá interpor recurso pelo e-mail: 
librasead@univasf.edu.br, até dois dias a contar da divulgação. Os recursos 

serão analisados pela coordenação do curso até o prazo máximo de 2 dias 
úteis. 
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1.8 O recurso deverá apresentar, de forma clara e objetiva, os argumentos de 
fato e de direito que fundamentam sua irresignação, não sendo possível a 

juntada de documentos novos nessa etapa da Seleção. 

1.9  A avaliação é voluntária, não havendo previsão de pagamento de cotas de 
bolsas ou qualquer outro tipo de benefício financeiro para os avaliadores. 

Caso haja alguma nova diretriz ou liberação de recursos nesse sentido, da 
CAPES ou SEAD/UNIVASF, os avaliadores serão comunicados das 
condições e critérios para a concessão. 

1.10  Caso haja necessidade de viagem para realização da avaliação em 
município diferente de onde reside, o(a) avaliador(a), se for servidor público 

de qualquer das esferas da Federação, receberá diárias e passagens desde 
que possua conta bancária em seu próprio nome e seu CPF estiver regular 
perante a Receita Federal do Brasil. 

1.11  O(a) avaliador(a) selecionado(a) receberá certificado pela execução das 
atividades de avaliação de banca. 

 

1.12   As avaliações ocorrerão presencialmente, podendo em casos especiais, e 
após análise da comissão, ser realizada à distância. Nesses casos, se fará 
uso de recursos como: Skype, Webconferência, ou outros recursos 

possíveis.  

 

2 ATRIBUIÇÕES DO(A) AVALIADOR(A) 

2.1  Participar da banca de proficiência dos alunos avaliados. 

2.2 Preencher a ata da banca e disponibilizá-la à coordenação curso para 

posterior emissão de certificado de proficiência em Libras. 

2.3 Apresentar parecer sobre o desempenho do aluno, de acordo com os 

critérios de avaliação, estabelecidos pela comissão. 

 

3 CALENDÁRIO 

3.1 Período das Inscrições: de 28/08/2018 a 05/09/2018 
3.2 Resultado preliminar das inscrições: 10/09/2018 

3.3 Recursos: 11/09/2018 
3.4 Resultado Final: 12/09/2018 
3.5 Período de distribuição de locais e horários para avaliações: 26/09/2018 a 

05/10/2018 
3.6 Início das avaliações 08/10/2018 

 

 

4 DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido nesse Edital. 
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4.2 O profissional selecionado poderá ser desligado caso não cumpra com as 
atribuições definidas neste Edital. 

4.3 A presente seleção pública não gera qualquer vínculo de natureza 
empregatícia ou estatutária entre os selecionados e a Univasf. 

4.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, ouvida a 

Secretaria de Educação a Distância (SEaD/UNIVASF). 

 

 

Petrolina, 27 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

Getro Barbosa dos Reis 
Coordenador da Especialização 

em Libras 

Francisco Ricardo Duarte 
Secretário de Educação a Distância 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) 
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