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Edital de Seleção de 
Monitores Tradutores-Intérpretes da Libras 
Português para o XX ENDIPE/RJ 2020 

 
 

Dispõe sobre a oferta de vagas de monitoria para 

tradutores intérpretes de Libras atuarem no XX 

ENDIPE – Rio 2020 – Encontro Nacional de 

Didática e Prática de Ensino. 

 

 

A Comissão Organizadora do XX ENDIPE – Rio 2020 e a Coordenação da Comissão de 

Tradutores-Intérpretes da Libras/Português, torna público o Edital de Seleção de 

Monitores Tradutores-Intérpretes de Libras/Português oriundos de cursos de graduação, 

ou pós-graduação, ou extensão, ou aperfeiçoamento, ou cursos livres, em instituições 

públicas ou privadas, com carga horária mínima de 120 horas (ver item 4.1. “Requisitos”), 

para exercerem a função de monitoria como tradutores intérpretes de Libras durante o 

evento. 

 

1 DO EVENTO 

 

1.1 A vigésima edição do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (XX 

ENDIPE – Rio 2020), acontecerá entre os dias 14 e 17 de julho de 2020, na cidade do Rio 

de Janeiro/RJ, nos campus da Faculdade de Educação da UFRJ, do Instituto Benjamim 

Constant e da Escola de Educação da UNIRIO, todos localizados na Av. Pasteur, no bairro 

da Urca, com realização da sessão de abertura no espaço cultural Vivo Rio, situado no 

Aterro do Flamengo. 

1.2 O evento é uma organização conjunta das seguintes instituições:  

▪ Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

▪ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro – UERJ Universidade Federal Fluminense – UFF 

▪ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio Universidade Católica de Petrópolis – UCP 

▪ Universidade Estácio de Sá – UNESA 

▪ Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro – ISERJ Instituto Benjamim 

Constant – IBC 

▪ Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES 
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1.3 Em torno do tema FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: diálogos, 

insurgências e políticas, o XX ENDIPE – Rio 2020 se propõe a discutir tensões e 

perspectivas que se impõem para as didáticas em sua estreita relação com a Educação e 

suas práticas sociais, pedagógicas e políticas. 

 

2 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1 O processo seletivo a que se propõe o presente edital é o de selecionar Tradutores-

Intérpretes de Libras/Português para serem monitores no XX ENDIPE – Rio 2020. Serão 

aceitos os profissionais que tenham as seguintes formações: graduação, pós-graduação, 

extensão, aperfeiçoamento e outros. 

2.2 As atividades de monitoria envolverão atuação como Tradutores-Intérpretes de 

Libras/Português, em todas as atividades do evento que se fizer necessário.  

2.3 Serão oferecidas 60 (sessenta) vagas, sendo 15 (quinze) destinadas ao cadastro de 

reserva. 

2.4 Para atuar como monitor Tradutores-Intérpretes de Libras/Português, o candidato 

deverá ter disponibilidade no período de 14 a 17 de julho de 2020, em um dos 3 turnos de 

atividade,  das 8h às 13h, das 13h às 18h e das 18h às 21h. 

2.5 A ausência do monitor Tradutores-Intérpretes de Libras/Português, bem como 

apresentação de comportamento inadequado, mediante avaliação do GT de Monitoria e 

Recepção do evento, acarretará automaticamente em seu desligamento, sendo sua vaga 

imediatamente ocupada por um integrante do cadastro de reserva. 

2.6 Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital ou com 

informações incompletas no formulário de inscrição. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 A inscrição deve ser feita, exclusivamente, por meio do preenchimento do 

Formulário de Inscrição, disponível no link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVrXNaw3kNGLN3VvuWmtnrH7tskVVX

Vo0L6urFCKXoNOxbdw/viewform?usp=sf_link. 

3.2 A inscrição deverá ser feita no período de 01 de novembro de 2019 a 30 de janeiro 

de 2020. 

3.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

3.4 A divulgação do resultado contendo a relação dos candidatos selecionados e 

daqueles que comporão o cadastro de reserva ocorrerá até o dia 01 de março de 2020, no 

site do evento (www.xxendiperio2020.com.br) e por e-mail aos selecionados. 

 

4 DOS REQUISITOS E DAS ATRIBUIÇÕES 

 

4.1 Requisitos: 

a) Ser aluno de cursos de graduação, ou pós-graduação, ou extensão, ou aperfeiçoamento, 

ou cursos livres, em instituições públicas ou privadas, com carga horária mínima de 120 

horas; 

b) Ter conhecimento avançado da Libras; 

c) Estar disponível no período de realização do XX ENDIPE – Rio 2020 (14 a 17 de 

julho), considerando os horários de 8h às 13h, das 13h às 18h e das 18h às 21h; 

d) Estar disponível para participar de reuniões e atividades preparatórias para a realização 

do XX ENDIPE – Rio 2020; 
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e) Ter disponibilidade de participar de Curso de Extensão em “Formação em 

Interpretação da Libras para Contexto de Conferência e Eventos”, em abril de 2020, com 

carga horária de 20 horas, contendo aulas presenciais e atividades complementares; 

f) Desenvolver as seguintes habilidades: 

▪ Ter disposição para o trabalho em equipe e coletivamente; 

▪ Atender as escalas e as tarefas, conforme organizadas pela Coordenação da 

Comissão de Tradutores-Intérpretes da Libras/Português;  

▪ Ser cordial com os colegas e com os participantes surdos do evento; 

▪ Saber lidar com o público em geral; 

▪ Chegar aos locais de suas atribuições com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos; 

▪ Ter iniciativa e disposição para lidar com imprevistos. 

 

4.2 Atribuições: 

a) Participar das reuniões de preparação dos trabalhos de monitoria, a serem convocadas 

pelo GT de Monitoria e Recepção; 

b) Desenvolver as atividades de interpretação do Português para Libras e/ou da Libras 

para o Português; 

c) Atender as demandas do evento, sob a orientação da Coordenação da Comissão de 

Tradutores-Intérpretes da Libras/Português; 

d) Estar devidamente identificado, nos horários de sua escala, com a camiseta, a ser 

entregue pela Coordenação do GT de Monitoria e Recepção. 

 

5 DA SELEÇÃO 

 

5.1 A seleção será realizada pelos componentes da Comissão de Tradutores-Intérpretes da 

Libras/Português integrante do GT de Inclusão e Acessibilidade do XX ENDIPE Rio 2020  

5.2 Serão considerados na seleção os seguintes critérios: 

a) Preenchimento correto e completo do Formulário de Inscrição; 

b) Enviar para o e-mail monitoria monitoriaxxendipe@gmail.com o seguinte documento:  

- Certificado de Curso de Libras com no mínimo 120 horas. 

c) Ter fluência em Libras;  

d) Entrevista 

e) No critério de desempate terá vantagem o candidato que comprovar experiência em 

interpretação da Libras. 

 

6. DA PREPARAÇÃO 

 

6.1 Os selecionados deverão enviar, após a divulgação do resultado, CPF, RG e 

comprovante de residência para o e-mail xxendiperio2020@gmail.com. Os documentos 

originais deverão ser apresentados no primeiro encontro de preparação com o GT de 

Monitoria e Recepção. 

6.2 Os selecionados serão comunicados por e-mail sobre as reuniões de preparação para 

o XX ENDIPE-Rio 2020 e irão realizar o Curso de Extensão em “Formação em 

Interpretação da Libras para Contexto de Conferência e Eventos”. 

 

7. DA CERTIFICAÇÃO E DOS AUXÍLIOS 

 

7.1 O Monitor Tradutor-Intérprete da Libras/Português receberá: 

a) Certificado de atuação de Tradução e Interpretação em Libras/Português, no evento, 

com carga horária mínima de 15 horas e máxima de 40 horas; 

mailto:monitoriaxxendipe@gmail.com
mailto:xxendiperio2020@gmail.com
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b) Certificado de Curso de Extensão em “Formação em Interpretação da Libras para 

Contexto de Conferência e Eventos”, com carga horária de 20 horas; 

c) Inscrição no evento; 

d) Material do evento; 

e) Camiseta com logomarca do evento, a ser usada em seus horários de atuação; 

f) Vale transporte de sua residência até o local do evento (a distância entre estes não 

poderá ser superior a 100 Km), no período de 14 a 17 de julho de 2020; 

g) Vale alimentação a ser utilizado no período de 14 a 17 de julho de 2020, em um dos 

locais parceiros. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 O não comparecimento do candidato selecionado no prazo estipulado no momento da 

convocação, ou a não aceitação da vaga, acarretará o cancelamento da sua classificação e, 

em consequência, será chamado o candidato classificado logo em seguida, obedecendo à 

ordem de classificação. 

8.2 A inscrição no processo seletivo implicará no conhecimento e aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital. 

8.3 O GT de Monitoria e Recepção poderá verificar a veracidade de qualquer 

informação prestada pelo candidato. A inverdade de qualquer informação implicará a 

desclassificação. 

8.4 O não cumprimento, por parte do monitor tradutor intérprete de Libras, das regras, 

normas, determinações deliberadas pelo GT de Monitoria e Recepção, resultará na 

eliminação do monitor das suas funções. 

8.5 A não participação do candidato em qualquer uma das fases do processo implicará 

em sua automática eliminação. 

8.6 Não será atribuída qualquer remuneração ou bolsa ao 

candidato. 

8.7 Os casos omissos neste Edital serão avaliados pelo GT de Monitoria e Recepção do 

evento. 

 

 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019. 

 

 

Coordenação da Comissão de Tradutores-Intérpretes da Libras/Português 

 

Glauber de Souza Lemos (INES/PUC-Rio) 

Karine Viera da Rocha (INES) 

Yrlla Ribeiro de Oliveira Carneiro da Silva (INES) 

 

 


