
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO SANTO ANASTÁCIO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DOCENTE - ANO LETIVO 2022 

REQUERIMENTO 
Ilma. Senhora Dirigente Regional de Ensino 

NOME  
NOME SOCIAL  
  

CPF   RG  
  

TEM NECESSIDADES ESPECIAIS   TIPO  
     

TELEFONES   
   

E-MAIL*OBRIGATÓRIO(LETRA DE FORMA)  
Vem pelo presente, requerer inscrição no Credenciamento para atuar como Interlocutor de LIBRAS no ano 
letivo de 2022.No ato da inscrição, o candidato ou seu procurador, apresentou originais e cópias dos 
seguintes documentos: 
ATENÇÃO: DOCUMENTO COM RASURA, SEM ASSINATURA, COM DADOS INCORRETOS E/OU 
INCOMPLETO NÃO SERÁ CONSIDERADO. 
Os itens abaixo deverão ser preenchidos exclusivamente pela Comissão Regional. 
 Comprovante de inscrição no Processo de Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo de 2022. 
 Diploma (ou Certificado de conclusão)de licenciatura plena em Pedagogia ou de curso Normal 

Superior 
 Diploma (ou Certificado de conclusão) do curso 

de licenciatura plena em: 
 

 Certificado de conclusão do Curso de Magistério ou Curso Normal nível médio 
 Declaração (ou Certificado de conclusão) do 

curso Bacharel ou Tecnólogo nível superior em: 
 

A comprovação da habilitação ou qualificação para a atuação dar-se-á com a apresentação de, pelo 
menos, um dos seguintes títulos: 
 Diploma ou certificado de conclusão de curso de licenciatura em “Letras -LIBRAS” 
 Certificado de LIBRASexpedido por instituição de ensino superior ou por instituição credenciada 

por Secretarias Estaduais ou Municipais de Educação 
 Certificado e histórico escolar de habilitação ou especialização em Deficiência 

Auditiva/ Audiocomunicação com carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas em LIBRAS 
 Diploma e histórico de curso de licenciatura acompanhado de certificado de proficiência em 

LIBRAS, com carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas 
 Diploma e histórico escolar de curso de licenciatura, com mínimo de 120 (cento e vinte) horas de 

LIBRAS do curso 
 Certificado de curso de treinamento ou de atualização, com no mínimo 60 horas em LIBRAS 
 Atestado/Laudo médico comprovando ser portador de necessidade especial 
 
Santo Anastácio, ___/12/2021     
        
       


