
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SERTÃOPERNAMBUCANO 
CAMPUS SALGUEIRO 

EDITAL Nº 16, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015. 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA BÁSICO DE LIBRAS  

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – 
Campus Salgueiro, torna pública a abertura das inscrições para preenchimento de 20 
vagas no curso de Formação Inicial e Continuada – (FIC) Básico de LIBRAS, com 
carga horária de 40 horas. Este curso faz parte do projeto de pesquisa “A comunicação 
entre ouvintes e pessoas surdas através da LIBRAS nos espaços públicos, que está 
sendo desenvolvido no Campus Salgueiro. 
 
1.1 – CURSO: BÁSICO DE LIBRAS  

O Processo Seletivo para o Curso FIC, previsto neste Edital, terá validade para 
matrícula, no curso do IF SERTÃO – PE Campus Salgueiro, respeitando o limite de 
vagas fixadas neste Edital. O curso é parte do Projeto de Pesquisa do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC Jr): “A comunicação entre 
ouvintes e pessoas surdas através da Libras nos espaços públicos”. 
 
 
1.2 DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
1.2.1 Ser servidor público do Instituto Federal Campus Salgueiro; 
1.2.2 Servidores públicos de outros órgãos da cidade poderão realizar as inscrições no 
mesmo período como cadastro de reserva, caso não sejam preenchidas as vagas pelos 
servidores do IF Sertão PE campus Salgueiro; 
1.2.3 As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no período de 09 de Outubro a 
21 de Outubro de 2015; 
1.2.4 Os candidatos deverão comparecer ao IF SERTÃO PE – Campus Salgueiro, na 
Coordenação de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, munidos dos seguintes 
documentos: 
Cópia e Original do RG;  
Cópia e Original do CPF;  
Cópia do Comprovante de Endereço; 
Declaração de atuação como servidor público federal 
 
1.2.5 As inscrições deverão ser feitas no endereço abaixo: IF Sertão Pernambucano 
Campus Salgueiro – BR 232, Km 508, Sentido Recife, Salgueiro – PE, no horário de 
8h às 11h30min, das 14h às 16h30min, na Coordenação de Pesquisa. 
ATENÇÃO: O preenchimento da Ficha de inscrição (Anexo I) é de inteira 
responsabilidade do candidato e deverá ser feito de acordo com as instruções fornecidas 
no referido formulário. Não será admitido pedido de retificação após o término das 
inscrições. 
 
 
 



 
1.3 PÚBLICO ALVO  

 
Servidores do Instituto Federal do Sertão Pernambucano e em caso de não completar as 
vagas, para servidores públicos de outros órgãos, mediante declaração de atuação como 
servidor público. 
 
1.4 DO RESULTADO  
 
O resultado do Processo Seletivo será afixado e divulgado no dia 23 de Outubro de 
2015, na Secretaria Acadêmica do campus, via internet pelo endereço eletrônico: 
www.ifsertao-pe.edu.br.  
 
1.5 DA MATRÍCULA  
A matrícula será efetuada automaticamente pelo IF Sertão Pernambucano, com base na 
ficha de inscrição entregue e na homologação dos resultados, não requerendo a presença 
do aluno para novo procedimento. 
 
1.6 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  
 
ETAPAS /DATAS/ HORÁRIOS/ LOCAIS  
 
1.6.1 Lançamento do edital de seleção: 09/10/15 - Site do IF Sertão – PE 

www.ifsertao-pe.edu.br  
1.6.2 Inscrição: 
De 09/10/15 a 21/10/15 
08h às 11h30; 14h às 16h30;  
1.6.3 Resultado das inscrições: 23 de Outubro de 2015 
1.6.4 Início das aulas:  27 de Outubro de 2015 – No IF Sertão – Campus Salgueiro.  
Os demais encontros serão sempre as terças-feiras e quintas – feiras, das 15h às 17h, 
consultar o item 1.10 - cronograma das aulas, deste edital. 
Será contabilizado horas aulas de atividades de pesquisa e atividades extras. 
 
1.7 DAS VAGAS  
 
1.7.1 O Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) Básico de LIBRAS oferecerá 
paralelamente 01 opção de curso no turno da tarde. 
1.7.2 As vagas ofertadas neste processo estão distribuídas da seguinte forma:  
Total: 20 vagas  
Turno da tarde: das 15h às 17h, nas terças-feiras e quintas-feiras. 
 
1.8 DA SELEÇÃO  
 
O processo de seleção para o curso: FIC Básico de LIBRAS efetivados pelo IF 
SERTÂO – PE Campus Salgueiro se dará da seguinte forma:  
 
1.8.1 Data de inscrição;  
1.8.2 Ordem de chegada. 
1.8.3 Declaração de atuação como servidor público federal. 
1.8.4 A prioridade para o preenchimento de vagas é para os servidores do Instituto 
Federal Campus Salgueiro, em caso de o número de vagas destinadas não serem 
preenchidas com esse público poderá ser preenchida com servidores públicos de outros 
órgãos do Município de Salgueiro.  
 
 
 



 
 
  
1.9 DA MODALIDADE DE EXECUÇÃO DO CURSO “BÁSICO DE LIBRAS” 
 
Cada encontro presencial constituirá um total de 2h/a. Para cada módulo presencial e 
com atividades extras de pesquisas que também fará parte da carga horária do curso. 
Receberá certificado o candidato que obtiver 75% de frequência e participação nas 
atividades avaliativas. O candidato selecionado com três faltas seguidas do início do 
curso será desvinculado, não tendo mais o direito de retornar as aulas. 
 
1.10 CRONOGRAMA DAS AULAS DO CURSO 
 

ATIVIDADE/DISCIPLINA  CH  INÍCIO  TÉRMINO  

Inscrições 
 

09/10/15 21/10/15 

Módulo I 20 h 27/10/15 22/11/15 

Módulo II 20 h 27/11/15 19/12/15 

 
1.10.1 Início das aulas  
27 de Outubro de 2015 – No IF Sertão – Campus Salgueiro.  
Os encontros serão sempre as terças-feiras e quintas – feiras, das 15h às 17h.  
 
1.10.2 Todas as aulas serão ministradas pelos bolsistas, Tony Alef de Souza 
Vasconcelos e Tamyres Mayra da Silva sobre a orientação da professora Maria Patrícia 
Lourenço Barros e coorientadores, Aline Cássia da Silva Araújo e Antônia Aparecida 
Barros Alencar Correia. O projeto de pesquisa se faz necessário por hoje o campus 
Salgueiro ter uma demanda significativa de estudantes surdos. Partindo desta realidade 
visa contribuir com a formação de todos e aperfeiçoamento ao atendimento aos surdos 
do nosso Campus e demais que venha até a instituição. 
 
 

Salgueiro, 09 de outubro de 2015. 
 
 

 
Eriverton da Silva Rodrigues 

Diretor Geral 
Portaria nº 156/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA BÁSICO DE LIBRAS   

Preencha todas as informações constantes nesta ficha até dia 21/10/2015. 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Endereço: CEP: 

Telefone: 

CPF: RG: 

Data de nascimento: Estado Civil: 

 

DADOS PROFISSIONAIS 

Instituição onde trabalha: 

 

Endereço da instituição: CEP: 

Telefone da instituição:  

Atua no Atendimento ao público que possa ter contato com surdos? (   ) sim (   ) não 

Escolaridade: 

Área de formação: 

Já tem curso de LIBRAS? (   ) Sim       (   ) Não       Qual nível e carga 

horária?_____________________________ 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Prezado servidor, 

Gostaríamos que você registrasse, brevemente, suas expectativas em relação ao Curso 

Básico de LIBRAS. O que você espera do curso?  

 

 

 

Salgueiro ______ de ______________________________de 2015. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do candidato  


