
 

 

        

 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE TRADUTORAS(ES) INTÉRPRETES DA LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA ATUAREM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 

CEARÁ NO ÂMBITO DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER 

 

O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Educação, representada 
neste ato pela Secretária da Educação, a Sra. Eliana Nunes Estrela, no uso de suas atribuições, com 
o objetivo de dar maior transparência aos atos da administração pública, atendendo ao que dispõe a 
Lei nº 14.190, de 30 de julho de 2008; a Lei nº 15.189, de 19 de julho de 2012; o Decreto n° 5.626, de 
22 de dezembro de 2005; a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que trata sobre a Língua Brasileira 
de Sinais - Libras; o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e CONSIDERANDO a 
importância da acessibilidade às ações voltadas ao desenvolvimento da educação no Ceará, torna 
pública esta Chamada para seleção de Tradutoras(es) e Intérpretes de Libras para atuarem em ações 
diversas da Seduc, por meio da Coordenadoria Estadual de Formação Docente e Educação a 
Distância (Coded/CED). 
 

1 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO NAS AÇÕES DA SEDUC 
 

A Seduc realiza ações nas quais se comunica diretamente com o público: estudantes, gestoras(es), 
professoras(es), comunidade etc., por meio de eventos, recursos audiovisuais, pronunciamentos, 
dentre outros, de modo a promover a inclusão através da atuação de profissionais tradutoras(es) e 
intérpretes de Libras. 

 
2 DO OBJETIVO  
 
A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar Tradutoras(es) e Intérpretes de Libras, com 
habilitação para exercer essa função, de acordo com a Lei nº 12.319 de 1º de setembro de 2010,  para 
atuarem em ações diversas da Seduc, por meio da Coded/CED. 
  
 
3 DA BOLSA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA, DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E DA EXECUÇÃO  
 
3.1 A bolsa de extensão tecnológica do Programa Aprender pra Valer constitui-se em instrumento de 
apoio à execução de projetos que visem ao intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento para o 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, por meio do incremento de tecnologias e 
materiais instrucionais, e promoção de treinamentos e capacitações para a melhoria do desempenho 
educacional das(os) alunas(os) da educação básica da rede estadual. 
 
3.2 As bolsas de extensão tecnológica, objeto desta Chamada Pública, serão de nível IV, conforme 
estabelecido no anexo único da Lei nº 15.189, de 19 de julho de 2012, a serem concedidas pela Seduc 
a 2 (dois) intérpretes de Libras, por um período de 5 (cinco) meses. 
 
3.3 O valor da bolsa será de R$1.330,00 (um mil, trezentos e trinta reais) mensais para cumprimento 
de 20 (vinte) horas semanais destinadas para interpretação em Libras.  
 
3.4 Poderão se inscrever para estas vagas profissionais com comprovada formação para atuarem 
como Tradutoras(es) e Intérpretes de Libras, de acordo com Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, 
que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
 
 



 

 

        

 

 
4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Poderão se inscrever profissionais que possuam pelo menos uma das seguintes habilitações, 
descritas abaixo, com carga horária mínima de 200 horas. 

I - cursos de educação profissional em nível médio, reconhecidos pelo Sistema que os credenciou;  

II - cursos de extensão universitária;  

III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições 
credenciadas por Secretarias de Educação.  

IV - certificado de proficiência na tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa e Língua 
Portuguesa-Libras (PROLIBRAS), comprovada por certificado obtido por meio de exame promovido 
pelo MEC, ou por Instituição de Ensino Superior credenciada pelo Ministério da Educação ou 
Conselho Estadual de Educação, ou Instituições credenciadas por Secretarias de Educação (CAS);  
 

V - graduação em Letras-Libras. 
 
4.1.1 O candidato deve possuir alguma das habilitações previstas no item 4.1 acima e ainda ser 
graduado. 
 

4.2 As inscrições ocorrerão a partir do dia 11 de junho até às 23h59min do dia 20 de junho de 2021, 
apenas por meio eletrônico, pelo link: 
https://saf.ced.ce.gov.br/evento/iK6NyWkQfYqPM8YaIo0nbtyKiXk1FhEPLGF4vcc6/oferta/detalhes/2
021/1/, ver informações no Anexo I. 
 

4.3 No ato da inscrição, a(o) candidata(o) deverá anexar/fazer upload da documentação descrita a 
seguir: 

a) Cópia dos seguintes documentos: Carteira de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
Comprovação de habilitação para atuar como Tradutora(r) e Intérprete de Libras (conforme 
item 4.1). 

b) Diploma de graduação em qualquer área. 
c) Currículo, devidamente comprovado em um único pdf, conforme modelo constante do Anexo 

II. 
d) Plano de trabalho 

4.4 Somente serão consideradas as inscrições que cumpram todos os requisitos e com toda a 
documentação entregue. 
 

5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

5.1 O processo de seleção será realizado pela Coded/CED, por comissão de seleção. 
 

5.1.1 A divulgação da comissão de seleção será realizada no site da Seduc - 
http://www.seduc.ce.gov.br e da Coded/CED - www.ced.seduc.ce.gov.br, de acordo com o 
cronograma do item 6. 
 

5.1.2 Não poderão pertencer à comissão de seleção pessoas que possuam parentesco com as(os) 
candidatas(os) em até terceiro grau. 
 

5.2 O processo de seleção constará das etapas discriminadas abaixo, avaliadas mediante uma escala 
de pontuação de 0 (zero) a 10 (dez): 

 

 

https://saf.ced.ce.gov.br/evento/iK6NyWkQfYqPM8YaIo0nbtyKiXk1FhEPLGF4vcc6/oferta/detalhes/2021/1/
https://saf.ced.ce.gov.br/evento/iK6NyWkQfYqPM8YaIo0nbtyKiXk1FhEPLGF4vcc6/oferta/detalhes/2021/1/
http://www.seduc.ce.gov.br/
http://www.ced.seduc.ce.gov.br/


 

 

        

 

a) 1ª etapa: Entrevista (classificatória) 
b) 2ª etapa: Análise do currículo (classificatória) 
c) 3ª etapa: Plano de Trabalho (classificatória) 

5.3 A entrevista será realizada por meio de sessão virtual (videoconferência) síncrona, fechada e 
restrita, considerando as normas de isolamento social estabelecidas no decreto governamental 
vigente durante a execução dessa etapa. Os critérios de avaliação a serem considerados na 
entrevista estão descritos no Quadro 01. 

Quadro 01. Critérios de avaliação da entrevista 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO NA ENTREVISTA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Capacidade argumentativa frente aos questionamentos 2 

Motivação e interesse para atuar nas ações da Coded/CED 2 

 Fluência na interpretação em Libras  4 

Disponibilidade de tempo 2 

Pontuação Total 10 

 

5.3.1 O canal de comunicação para a realização da videconferência, bem como o cronograma de 
entrevistas serão divulgados no site da Seduc - http://www.seduc.ce.gov.br e da Coded/CED - 
www.ced.seduc.ce.gov.br. 
 

5.3.2 A(O) candidata(o) que não se apresentar à sessão, no dia e horário definidos, estará 

automaticamente desclassificada(o) do processo seletivo. 

 

5.3.3 As(Os) candidatas(os) deverão apresentar documento oficial de identidade com foto para que a 

entrevista virtual seja iniciada. Esta etapa deverá ser gravada, exclusivamente, pela comissão 

responsável pelo processo seletivo. 
 

5.4 O currículo será avaliado mediante os critérios e pontuações dispostos no Anexo II. 

 

5.5 O plano de trabalho deverá ser elaborado segundo as orientações dispostas no Anexo III. 
 

5.6 As(os) candidatas(os) serão classificadas(os) em ordem de pontuação somando os valores das 
1ª, 2ª e 3ª etapas. 
 

5.7 Em caso de empate, a(o) candidata(o) que apresentar maior nota na entrevista terá prioridade. 
 

5.8 A interposição de recursos deverá ser realizada por meio do endereço eletrônico: 
selecaointerpretelibras@prof.ce.gov.br, de acordo com as datas previstas no cronograma geral (item 
6).  
 

5.9 A divulgação do resultado final será no site da Seduc/CE: www.seduc.ce.gov.br e da 
Coded/CED: www.ced.seduc.ce.gov.br, em conformidade com o cronograma  (item 6), visando dar  
transparência ao processo. 
 
 

http://www.seduc.ce.gov.br/
http://www.ced.seduc.ce.gov.br/
mailto:selecaointerpretelibras@prof.ce.gov.br
http://www.seduc.ce.gov.br/
http://www.ced.seduc.ce.gov.br/


 

 

        

 

6 DO CRONOGRAMA GERAL  

 ITEM                                             AÇÃO       PERÍODO 

   1 Divulgação da chamada pública 10/06/2021 

   3 Período de inscrição  11/06 até às 
23h59 do dia  
20/06/2021 

   4 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas a partir das 17 horas 
de 22/06/2021 

   5 Interposição de recurso para inscrições deferidas e indeferidas  até às 17 horas de 
23/06/2021 

   6 Divulgação dos resultados da análise dos recursos e cronograma 
de entrevistas  

a partir das 17 horas 
de 24/06/2021 

7 Realização das entrevistas 28 a 30/06/2021 

8 Análise dos planos de trabalho e currículos 01 e 02/07/2021 

9 Divulgação do resultado parcial da seleção a partir das 17 horas 
de 05/07/2021 

 10 Interposição de recurso sobre o resultado parcial da seleção  até às 17 horas de 
06/07/2021 

11 Divulgação dos resultados da análise dos recursos e do resultado 
final da seleção 

a partir das 17 horas 
de 07/07/2021 

12 Assinatura do termo de compromisso 08/07/2021 

13 Início das atividades 10/07/2021 

14 Vigência da bolsa 10/07/2021 a 
10/12/2021 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

7.1 A(O) bolsista selecionada(o) e classificada(o), conforme as vagas previstas nesta Chamada 
Pública, assinará o Termo de Compromisso elaborado pela Coded/CED. 
 
7.2 A bolsa poderá ser renovada, a critério da Coded/CED, de acordo com a necessidade e 
possibilidade de renovação. 



 

 

        

 

7.3 As(Os) bolsistas que forem professoras(es) da rede estadual desenvolverão a atividade, objeto 
desta Chamada, em tempo distinto e complementar ao da sua lotação, cuja atuação não dará direito 
à redução, liberação parcial ou casual das suas atividades. 

7.4 A(O) bolsista deverá cumprir 20 horas semanais dedicadas ao exercício da função, de forma 
presencial na Seduc ou no modo remoto, respeitando as medidas de distanciamento social e outras 
deliberações estabelecidas por decreto governamental vigente, enquanto perdurar a pandemia. 

7.5 A(O) bolsista, após assinatura do Termo de Compromisso, deverá completar o cadastro das 
informações pessoais no sistema de bolsa do Programa Aprender Pra Valer 
(bolsa_aprenderpravaler.seduc.ce.gov.br). 
 

7.6 O Plano de Trabalho (Anexo III) e os relatórios das(os) bolsistas selecionadas(os) deverão ser 
postados pela(o) bolsista no sistema de bolsas do Programa Aprender Pra Valer, conforme 
orientações da equipe técnica da Seduc, responsável pelo Programa. 
 

7.7 O pagamento será por meio de crédito, diretamente em conta bancária do Bradesco, em nome 
do bolsista e estará condicionado à entrega do Termo de Compromisso e cumprimento das 
atividades que serão orientadas. 

7.8 A(O) candidata(o) selecionada(o) não poderá acumular bolsas em nenhuma instância e não 
possuir cargo comissionado na Seduc. 

 

7.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Coded/CED. 

 
Fortaleza, 10 de junho de 2021. 

 

Eliana Nunes Estrela 

Secretária da Educação do Estado do Ceará 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

        

 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE TRADUTORAS(ES) INTÉRPRETES DA LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA ATUAREM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 

CEARÁ NO ÂMBITO DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER 

 
 

ANEXO I  - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 

 
Estes dados deverão ser preenchidos eletronicamente por meio do link abaixo:  
https://saf.ced.ce.gov.br/evento/iK6NyWkQfYqPM8YaIo0nbtyKiXk1FhEPLGF4vcc6/oferta/detalhes/2
021/1 
 

Formulário do SIC:  

Nome: 

Nome social: 

Data de Nascimento:  Sexo:(   ) Femino 
          (   ) Masculino 
          (   ) Outro 
          (   ) Não deseja declarar 

RG: CPF: 

Endereço: 

E-mail: Celular: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://saf.ced.ce.gov.br/evento/iK6NyWkQfYqPM8YaIo0nbtyKiXk1FhEPLGF4vcc6/oferta/detalhes/2021/1/
https://saf.ced.ce.gov.br/evento/iK6NyWkQfYqPM8YaIo0nbtyKiXk1FhEPLGF4vcc6/oferta/detalhes/2021/1/
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BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA ATUAREM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 
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ANEXO II - MODELO DO CURRÍCULO COM PONTUAÇÃO 

  
  

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Nome social: 

RG: CPF: 

Endereço: 

E-mail: Celular: 

  

FORMAÇÃO  Pontuação em cada item Pontuação obtida 
pela(o) candidata(o) 

Graduação  1,0 por curso 
(máximo 1,0) 

  

Especialização  1,0 por curso 
(máximo 1,0) 

  

Mestrado em qualquer área  1,0 por curso 
(máximo 1,0) 

  

Doutorado em qualquer área  1,0 por curso 
(máximo 1,0) 

  

 



 

 

        

 

EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS Pontuação em cada item Pontuação obtida 
pela(o) candidata(o) 

Participação em Congressos, Seminários ou 
eventos semelhantes 

 0,1 por certificado 
(máximo 0,5) 

  

Apresentação de trabalhos em eventos 
acadêmicos nacionais ou internacionais 

 0,1 por certificado 
(máximo 0,5) 

  

Publicação em anais de eventos acadêmicos 
nacionais ou internacionais   

 0,2 por trabalho 
(máximo 1,0) 

  

  

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS Pontuação em cada item Pontuação obtida 
pela(o) candidata(o) 

Experiência na docência com alunas(os) 
surdas(os) por ano trabalhado 

 0,5 por ano 
(máximo 2,0) 

  

Atuação como intérprete em eventos da Seduc  0,25 por evento 
(máximo 1,5) 

  

Atuação como intérprete em outros eventos 
públicos  

 0,1 por evento 
(máximo 0,5) 

  

TOTAL  10,0 pontos   
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BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA ATUAREM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 

CEARÁ NO ÂMBITO DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER 

 
 

 
ANEXO III – PLANO DE TRABALHO 

 

1 Título do Projeto: (indicar o título do projeto de acordo com esta Chamada Pública) 

2 Candidata (o)  a bolsista: (indicar o nome completo do candidato a bolsista) 

3 Duração: (indicar a duração conforme é previsto nesta Chamada) 

4 Área do Projeto e nível da bolsa: (indicar a área do projeto e o nível da bolsa para a qual concorre, 

conforme especificação no item 4.1 desta Chamada) 

5 Objetivos: (citar objetivo geral e específicos – considerar o objetivo do projeto previsto no item 2 

desta Chamada) 

6 Justificativa: (descrever com clareza e sucintamente as razões que levaram à proposição do plano 

de trabalho, evidenciando os benefícios que a execução deste proporcionará para o desenvolvimento 

institucional da área do projeto). 

7 Cronograma de execução: (listar as atividades a serem desenvolvidas, tendo em vista o alcance 

dos objetivos do projeto: atividade; público a ser beneficiado; duração; período de realização) 

8 Avaliação de contribuição do Projeto: (citar os indicadores que serão considerados para avaliação 

da contribuição do projeto para o desenvolvimento institucional da área). 

9 Registro da execução e resultados do Projeto: (relacionar os meios pelos quais serão feitos todos 

os registros de execução e dos resultados do projeto) 

 
(Sistema de bolsa do Programa Aprender Pra Valer - bolsa_aprenderpravaler.seduc.ce.gov.br). 
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