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EDITAL Nº 8, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019
A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE,
nomeada pelo Decreto de 03/10/2018, publicado no DOU de 04 subsequente, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei n.º 11.892/2008, torna público que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo
Simplificado

destinado

à

contratação,

por

tempo

determinado,

de

PROFISSIONAL

TÉCNICO

ESPECIALIZADO, de nível superior, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse
público do IFS, de acordo com a legislação em vigor e considerando a decisão judicial exarada na Ação
Civil Pública n° 0801470-04.2019.4.05.8500; a autorização concedida através da Portaria Interministerial n°
256, de 21 de junho de 2019, publicada no D.O.U. de 08 de julho de 2019; bem como o Processo
Administrativo n° 23060.001676/2019-20, conforme abaixo:
Cargo de Nível Superior - Área

Regime de
Trabalho

Remuneração
Inicial

Vagas

Profissional Técnico Especializado em LIBRAS

40 horas
semanais

4.180,66

10

Profissional Técnico Especializado em Psicopedagogia

40 horas
semanais

4.180,66

2

Profissional Técnico Especializado em Transcrição de
Sistema Braille

40 horas
semanais

4.180,66

1

Descrição resumida das atribuições:
LIBRAS: efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos e
ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; interpretar, em Língua Brasileira de Sinais Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas na Instituição; executar
outras atividades correlatas.
PSICOPEDAGOGIA: realizar avaliações psicopedagógicas junto aos alunos; planejar intervenções
psicopedagógicas com alunos e orientar professores, coordenadores e demais servidores ligados ao
ensino; contribuir na organização de instrumentos, procedimentos e avaliações nas diferentes áreas de
atendimento; executar outras atividades correlatas.
TRANSCRITOR DE SISTEMA BRAILLE: realizar transcrição de documento e material didático, do
sistema convencional (escrita em tinta), para o sistema Braille e vice-versa; promover a difusão do sistema
Braille, ministrando treinamentos para profissionais da área de Educação e Comunidade em geral;
executar outras atividades correlatas.
O contrato vigorará por 1 (um) ano a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado no
interesse da Administração, em consonância com as normas legais, não excedendo o prazo legal de 2
(dois) anos.
As inscrições serão realizadas no período de 06.09.2019 a 13.09.2019, pessoalmente ou por
representante legal, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) do IFS - Prédio da Reitoria Localizada na Avenida Jorge Amado, nº 1551, 1º andar, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, Aracaju/SE.
A taxa de inscrição terá o valor de R$ 50,00 e o interessado deverá consultar o inteiro teor do
Edital disponível no endereço eletrônico: http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-progep.
RUTH SALES GAMA DE ANDRADE
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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