MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
REITORIA

EDITAL PRODIRH Nº 12/2020
RETIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA CUMPRIR ESTÁGIO
CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO NO IFG
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DA ÁREA DE LIBRAS E AUDIOVISUAL

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, consoante às disposições da Lei nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes, resolve:

1.

Alterar o Item 7.1 do Edital PRODIRH nº 10/2020, no que se refere ao período mínimo do curso exigido
para a área de conhecimento de Libras, que passa a vigorar com a seguinte redação:

7.1. As vagas oferecidas neste edital estão discriminadas a seguir:

ÁREA DO CONHECIMENTO: LIBRAS
NÚMERO DE VAGAS: 02 (duas) vagas para ampla concorrência, mais cadastro de reserva.
DESTINAÇÃO DAS VAGAS: Diretoria de Educação à Distância da Pró-Reitoria de Ensino do IFG.
CURSO EXIGIDO: Graduação em Letras-LIBRAS, a partir do 4º período do curso.
HORAS A SEREM CUMPRIDAS: 30 (trinta) horas semanais.
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO: O estágio será desenvolvido em período que atenda à conveniência do Instituto

Federal de Goiás e da Pró-Reitoria de Ensino, a definir no ato do início de estágio de acordo também com a
disponibilidade do estagiário.
ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS:
Acompanhar, juntamente com a equipe de Tradutores e Intérpretes de LIBRAS da Instituição, atividades inerentes
ao processo de tradução e interpretação de LIBRAS; Traduzir e interpretar Libras - Língua Brasileira de Sinais para
Língua portuguesa e vice-versa em contexto escolar, intermediando a comunicação entre Surdos e ouvintes
(professores, servidores, alunos); Efetuar a comunicação entre surdos e ouvintes por meio da Libras para a língua
oral e vice-versa; as atividades didático-pedagógicas e culturais, discursos, palestras, aulas expositivas,
comentários, explicações, debates, enunciados de questões avaliativas, tradução simultânea ou consecutiva de
vídeo aulas e outras reuniões análogas, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao atendimento ao discente no IFG, de forma a viabilizar aos estudantes surdos a acessibilidade
comunicativa; Possibilitar uma tradução/interpretação coerente e fidedigna; Cumprir rigorosamente com as
atividades laborais e horários atribuídos pela coordenação de estágio.

ÁREA DO CONHECIMENTO: AUDIOVISUAL
NÚMERO DE VAGAS: 02 (duas) vagas para ampla concorrência, mais cadastro de reserva.
DESTINAÇÃO DAS VAGAS: Diretoria de Educação à Distância da Pró-Reitoria de Ensino do IFG.

