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EDITAL Nº. 166, DE 28 DE JULHO DE 2020 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PARA DOCENTE SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO DO ENSINO SUPERIOR 

 

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DE GURUPI - UNIRG, por 

meio da COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - COPSES, torna pública a 

RETIFICAÇÃO do edital de abertura de Processo Seletivo Simplificado para Preenchimento de Vaga para 

Docente Substituto/Temporário do Ensino Superior para o curso de LIBRAS – SEGUNDA LICENCIATURA, 

Edital n. 165, de 27 de julho de 2020. 

 

1. ONDE SE LÊ: Subitem 2.2 - Para concorrer a vaga que trata este Edital, o candidato deve possuir e 

apresentar certificado de formação mínima de Graduação em Letras (preferencialmente) ou Pedagogia e 

Especialização em Libras/Intérprete. LEIA-SE: Subitem 2.2 - Para concorrer a vaga que trata este Edital, o 

candidato deve possuir e apresentar certificado de formação mínima de Graduação em Letras 

(preferencialmente) ou Pedagogia e Especialização em Libras. 

 

2. ONDE SE LÊ: Subitem 2.5.1 alínea g) Certificado de Especialização em Libras/Intérprete (Reconhecido por 

Instituições Brasileiras). LEIA-SE: Subitem 2.5.1 alínea g) Certificado de Especialização em Libras 

(Reconhecido por Instituições Brasileiras). 

 

3. ONDE SE LÊ: Subitem 2.6 - O candidato portador de necessidades especiais, ao se inscrever, deverá 

observar a compatibilidade das atribuições do cargo que pretende ocupar com a necessidade especial de que é 

portador. LEIA-SE: Subitem 2.6 - O candidato PCD (Pessoa com deficiência), ao se inscrever, deverá observar 

a compatibilidade das atribuições do cargo que pretende ocupar com a necessidade específica do candidato. 

 

4. ONDE SE LÊ: Subitem 5.4.4 - A Prova de Desempenho Didático consistirá, pelo candidato, de uma 

apresentação oral, em forma de aula expositiva sobre um tema referente aos requisitos de formação e experiência 

exigidos. LEIA-SE: Subitem 5.4.4 - A Prova de Desempenho Didático consistirá, pelo candidato, de uma 

apresentação em LIBRAS em forma de aula expositiva sobre um tema referente aos requisitos de formação e 

experiência exigidos. 

 

5. ONDE SE LÊ: Subitem 5.4.5 - A prova de desempenho didático, com duração de 45 (quarenta e cinco) 

minutos. Deste tempo, serão destinados entre 20 e 25 minutos para apresentação oral do candidato, 15 minutos 

para arguição da banca avaliadora e 5 minutos para as considerações finais. LEIA-SE: Subitem 5.4.5 - A prova 

de desempenho didático, com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos. Deste tempo, serão destinados entre 20 

e 25 minutos para apresentação da aula em LIBRAS pelo candidato, 15 minutos para arguição da banca 

avaliadora e 5 minutos para as considerações finais. 

 

6. Os demais itens do Edital n. 165, de 27 de julho de 2020, permanecem inalterados. 

 

Informações pelo e-mail: selecaosimplificada@unirg.edu.br 

 

 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado da Universidade de Gurupi - UnirG, aos 28 dias do mês de julho de 

2020. 

 

 

Laslei Aparecida Teles Petrilli 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado - COPSES  
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