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EDITAL Nº 090/2015 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

 

RETIFICAÇÂO Nº03 

 

O EDITAL nº 090/2015 de 13 de maio de 2015, Concurso Público de Provas e Títulos, 

publicado no DOU nº 90, de 14/05/2015, na seção 3, página 36 a 39, fica retificado 

conforme se segue: 

 

 

Onde se lê: 

 

6 – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

 

6.2 Atribuições:  

As atribuições do cargo são aquelas previstas no art. 6º da Lei 12.319 de 1º de setembro de 

2010: efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, 

surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral (portuguesa) e vice-versa; 

interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-

pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental e 

médio de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; atuar nos processos 

seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos públicos; atuar no apoio à 

acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e repartições 

públicas; e prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou 

policiais. 

 

 

Leia-se: 

 

6.2 Atribuições:  

As atribuições do cargo são aquelas previstas no art. 6º da Lei 12.319 de 1º de setembro de 

2010: efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, 

surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral (portuguesa) e vice-versa; 

interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-
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pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, 

médio e superior de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; atuar nos 

processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos públicos; atuar no 

apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e 

repartições públicas; e prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos 

administrativos ou policiais. 

 


