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RETIFICAÇÃO nº 1 

 
O EDITAL nº 11 DE 16 DE SETEMBRO DE 2011 – Concurso Público de Provas e Títulos – 
Publicado no DOU nº 180, de 19 de setembro de 2011, Seção 03, Página 50, fica retificado 
conforme se segue: 
 
No item 5 - DA DISTRIBUIÇÃO DA VAGA E DA TITULAÇÃO EXIGIDA, onde se lê: 
 
Graduação de licenciatura plena em Letras/Libras ou Graduação Superior em Tecnologia em 
Comunicação Assistiva Libras/Braille com fluência em LIBRAS e certificação de proficiência em 
Libras (certificado PROLIBRAS – MEC), obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da 
Educação de acordo com o Decreto 5626/2005. 
 
Leia-se: 
 
 
 

• Graduação de licenciatura plena em Letras/Libras ou 
• Graduação de licenciatura plena em Letras com fluência em LIBRAS e Certificação de 

proficiência em Libras (certificado PROLIBRAS – MEC), obtido por meio de exame 
promovido pelo Ministério da Educação de acordo com o Decreto 5626/2005 ou 

• Graduação em Pedagogia com fluência em LIBRAS e Certificação de proficiência em 
Libras (certificado PROLIBRAS – MEC), obtido por meio de exame promovido pelo 
Ministério da Educação de acordo com o Decreto 5626/2005 ou 

• Graduação Superior em Tecnologia em Comunicação Assistiva Libras/Braille com fluência 
em LIBRAS e Certificação de proficiência em Libras (certificado PROLIBRAS – MEC), 
obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação de acordo com o Decreto 
5626/2005. 

 
No item 11 - DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO, onde se lê: 
 
11.7 – O tema da Prova de Desempenho Didático será único para todos os candidatos, extraído do 
programa da respectiva Área de Conhecimento que compõe o Anexo I do presente Edital e será 
sorteado 48 (quarenta e oito) horas antes da mesma. Esse sorteio será feito na presença de pelo 
menos um dos membros da Banca Examinadora e dos candidatos presentes e seu resultado 
registrado em ata circunstanciada. 
 
 
 
 



Leia-se: 
 
11.7 – O tema da Prova de Desempenho Didático será único para todos os candidatos, extraído do 
programa da respectiva Área de Conhecimento que compõe o Anexo I do presente Edital e será 
sorteado no dia da prova escrita. Este sorteio será realizado na presença de todos os candidatos 
presentes e seu resultado registrado em ata circunstanciada. 
 
 
No item – ANEXO I - CONTEÚDOS PARA A PROVA DE DESEMPENHO PRÁTICO, onde 
se lê: 
 
O tema da Prova de Desempenho Prático será único para todos os candidatos, e será sorteado 48 
(quarenta e oito) horas antes da mesma. O tema será sorteado dos itens do conteúdo programático 
listados no Anexo I, exceto aquele sorteado na Prova Escrita.  
 
Leia-se: 
 
O tema da Prova de Desempenho Prático será único para todos os candidatos, e será sorteado no dia 
da prova escrita. O tema será sorteado dos itens do conteúdo programático listados no Anexo I.  
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