
 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2019  
  

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 
 
A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na 
Lei nº. 8.496, de 28 de dezembro de 2018, assim como na Lei nº. 6.691, de 25 de setembro de 2009 e suas 
alterações posteriores, considerando o baixo quantitativo de candidatos inscritos e em atenção às reclamações 
protocoladas na Ouvidoria desta SEAD sob os nos 02868/19-1 e 02835/19-1, faz saber que retifica o Edital nº 
04/2019, publicado em 10 de outubro de 2019 (DOE nº 28.291) que trata do Processo Seletivo Simplificado para 
contratação temporária de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras e Instrutor de Língua 
Brasileira de Sinais – Libras, que ALTERADO passa a seguinte redação: 
 
 

QUADRO 1 – TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS (FORMAÇÃO ENSINO MÉDIO) 
 

LOTAÇÃO PRÉ-REQUISITOS/ESCOLARIDADE 

DEA/DRE, 
Salas de Aula do 
6º ao 9º ano do 

Ensino 
Fundamental e  

CAS 
(preferencialmente) 

 

Diploma ou Certificado de conclusão do ensino médio acrescido de: 
 
I. Cursos de Tradução e Interpretação de Libras, com carga horária que somem no 

mínimo 250h, reconhecidos pelo Sistema que os credenciou; ou de extensão 
universitária; ou de formação continuada promovidos por instituições de ensino 
superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação; ou 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 ou; 

II. Certificado de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa (PROLIBRAS) ou; 

III. Cursos de Libras com carga horária que somem no mínimo 250 horas.  

 
QUADRO 2 – TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS (FORMAÇÃO ENSINO SUPERIOR) 

 

LOTAÇÃO PRÉ-REQUISITOS/ESCOLARIDADE 

DEA/DRE, 
Salas de Aula do 
Ensino Médio, 

Pré-Universitário  e 
CAS 

(preferencialmente) 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de Bacharelado em Tradução e 
Interpretação, com habilitação em Libras – Língua Portuguesa, ou; 
Diploma ou certificado de conclusão de curso superior (Bacharel, Licenciado ou 
Tecnólogo) em qualquer área, acrescido de: 
I. Cursos de Tradução e Interpretação de Libras, com carga horária que somem no 

mínimo 250h, reconhecidos pelo Sistema que os credenciou ou de extensão 
universitária ou de formação continuada promovidos por instituições de ensino 
superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação ou 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 ou; 

II. Certificado de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa (PROLIBRAS) ou; 

III. Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu, em 
Tradução e Interpretação da Língua Brasileira de Sinais – Libras, com carga horária 
mínima de 360 horas, ministrado por instituição de ensino superior reconhecido 
pelo MEC 
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ANEXO II – CRONOGRAMA* 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital 10/10/2019 

Período de inscrições pela Internet 14 a 25/10/2019 

Divulgação da Lista de inscrições 
confirmadas 

29/10/2019 

Período para Impugnação da Lista de 
Inscrições 

30/10/2019 

Divulgação do resultado provisório A ser oportunamente divulgada no site 

Recurso contra o resultado provisório Até 48 horas após a divulgação do resultado provisório 

Divulgação do Resultado Definitivo A ser oportunamente divulgada no site 

*Tendo em vista a prorrogação do período de inscrição, as inscrições confirmadas até a presente data ficam 
passíveis de cancelamento, podendo o candidato, se desejar, escolher nova opção de Cargo/Lotação. 

 

TODOS OS DEMAIS ITENS DO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS. 

Aracaju, 18 de outubro de 2019 

 

GEORGE DA TRINDADE GOIS 
Secretário de Estado da Administração 


