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EDITAL Nº 790, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 

O REITOR, EM EXERCÍCIO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO – IFSP, no uso das suas atribuições conferidas pelo Decreto de 5 de abril de 2017, 

publicado no Diário Oficial da União – DOU de 6 de abril de 2017, torna pública: 

A RETIFICAÇÃO do Edital nº 786 de 31 de outubro de 2019, publicado no DOU em 
01/11/2019, seção 3, página 72: 

 

DAS VAGAS E FORMAÇÃO EXIGIDA 

 
Tabela 1 - Formação exigida e distribuição de vagas 

 
Onde se lê:  

 

Câmpus Área Formação exigida 
Vaga/ 
Tipo 

Regime 
de 

Trabalho 

Itapetininga 
Libras 

Código para GRU: 78605 

Licenciatura em Pedagogia acrescido 
de: Certificado de Proficiência em Tradução e 
Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa 
(PROLIBRAS ou FENEIS ou CAS); ou Curso de 
educação profissional de tradução e 
interpretação de libras reconhecido pelo 
Sistema que o credenciou; ou curso de 
extensão universitária de tradução e 
interpretação de libras; ou curso de formação 
continuada de tradução e interpretação de 
libras promovido por instituições de ensino 
superior e instituições credenciadas por 
Secretarias de Educação. A formação de 
tradutor e intérprete de Libras pode ser 
realizada 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 Licenciatura em Letras/Libras; 
OU Licenciatura em Letras Português e Libras. 

1 AC 40h/s 
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Leia-se:  
 

Câmpus Área Formação exigida 
Vaga/ 
Tipo 

Regime 
de 

Trabalho 

Itapetininga 
Libras 

Código para GRU: 78605 

Licenciatura em Pedagogia acrescido de: 
Certificado de Proficiência em Tradução e 
Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa 
(PROLIBRAS ou FENEIS ou CAS); ou Curso de 
educação profissional de tradução e interpretação 
de libras reconhecido pelo Sistema que o 
credenciou; ou curso de extensão universitária de 
tradução e interpretação de libras; ou curso de 
formação continuada de tradução e interpretação 
de libras promovido por instituições de ensino 
superior e instituições credenciadas por 
Secretarias de Educação. A formação de tradutor 
e intérprete de Libras pode ser realizada 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 Licenciatura em Letras/Libras; OU 
Licenciatura em Letras Português e Libras. Ou 
licenciatura em qualquer área acrescido de 
Certificado de Proficiência em Tradução e 
Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa 
(PROLIBRAS ou FENEIS ou CAS); ou Curso de 
educação profissional de tradução e interpretação 
de libras reconhecido pelo Sistema que o 
credenciou; ou curso de extensão universitária de 
tradução e interpretação de libras; ou curso de 
formação continuada de tradução e interpretação 
de libras promovido por instituições de ensino 
superior e instituições credenciadas por 
Secretarias de Educação. A formação de tradutor 
e intérprete de Libras pode ser realizada 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. 

1 AC 40h/s 

 
 

 
CROUNEL MARINS 


