EDITAL INTERNO Nº 15/2021
IFSUL/Câmpus Sapucaia do Sul

O Diretor Geral do IFSul Campus Sapucaia do Sul, no uso de suas atribuições, torna
público, para conhecimento das/os interessadas/os, o processo seletivo de bolsista
para provimento de vaga para a função de ESTUDANTE BOLSISTA VOLUNTÁRIO
para atuar no Projeto de Ensino “Laboratório de Acessibilidade Textual” , que visa
a u x i l i a r os integrantes do projeto nas demandas de produção e
elaboração/adaptação de textos institucionais de divulgação em formatos acessíveis
à comunidade acadêmica e externa, em respeito às diretrizes e leis que garantem
acessibilidade a todas as pessoas.
1 DO PROJETO DE ENSINO LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE TEXTUAL
1.1 O Projeto de Ensino Laboratório de Acessibilidade Textual se constitui numa
proposta com objetivo de melhorar a comunicação, o uso dos sistemas
informatizados e a compreensão das informações divulgadas, através do uso de
linguagem acessível nos textos, d a produção de cards com descrição e
audiodescrição de imagens, da legendagem de vídeos e da elaboração de tutoriais
para uso de ferramentas tecnológicas por docentes e discentes.
2 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 O processo seletivo será regido por este Edital;
2.2 A realização do Processo Seletivo (planejamento, divulgação e execução) ﬁcará
a cargo do Departamento de Ensino do IFSul Campus Sapucaia do Sul;
2.3 Ao efetivar a inscrição, a/o candidata/o declara estar ciente do conteúdo deste
Edital e acata na íntegra as suas disposições;
2.4 A presente seleção não gera qualquer vínculo empregatício com o IFSul, sendo
a atuação prevista no regulamento dos Projetos de Ensino;
2.5 Dúvidas e solicitação de informações complementares poderão ser
encaminhadas para o e-mail ensino@sapucaia.ifsul.edu.br;
2.6 Todas as informações referentes a este edital serão publicadas no endereço
eletrônico: http://www.sapucaia.ifsul.edu.br/editaisedocumentos/2021.
3 DAS VAGAS
3.1 O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 2 (duas) vagas para
atender à necessidade de Estudante Bolsista Voluntário para atuar no Projeto
de Ensino “Laboratório de Acessibilidade Textual”;
3.2 O projeto terá a duração de 3 meses e ocorrerá de 15 de setembro a 15 de
dezembro de 2021, sendo a atuação do bolsista vinculada a esse período;
3.3 Serão selecionadas/os candidatas/os em número igual ao de vagas ofertadas,
observando-se a estrita ordem de classificação;
3.4 As/Os demais candidatas/os classiﬁcadas/os irão compor cadastro de reserva e
poderão ser recrutadas/os conforme necessidade posterior, observando-se a ordem

de classificação.

4 PÚBLICO ALVO
4.1 O público-alvo do projeto em que o bolsista voluntário vai atuar compreende a
comunidade interna e externa do IFSul Câmpus Sapucaia do Sul, em particular às
pessoas com necessidades específicas.
5 DAS INSCRIÇÕES
Quadro I - Data das publicações
Inscrições

10 a 13 de setembro de 2021

Homologação das Inscrições

14 de setembro de 2021

Prazo de recurso da homologação 14 de setembro de 2021
das inscrições
Entrevista

15 de setembro de 2021

Divulgação do resultado final

16 de setembro de 2021

Prazo de recurso do resultado final 16 de setembro de 2021
Resposta

de

recursos, 17 de setembro de 2021

homologação do resultado ﬁnal e
convocação dos aprovados
5.1 Serão deferidas as inscrições para candidatas/os que cumpram todas as
condições gerais e específicas descritas a seguir:
5.1.1 Disponibilidade de 12 horas semanais para atuar na função;
5.1.2 Ter concluído com aprovação a disciplina de Língua Portuguesa e
Literatura I;
5.1.3 Estar regularmente matriculado no IFSul e frequentando as APNP.
5.2 As inscrições serão recebidas unicamente via correio eletrônico e deverão ser
enviadas para o endereço: ensino@sapucaia.ifsul.edu.br.
5.2.1 No campo “Assunto”, do e-mail, deverá ser informado o NOME DA/O
CANDIDATA/O_EDITAL 15/2021;
5.2.2 No corpo do texto a/o candidata/o deve informar suas habilidades no uso das
redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, entre outras, no uso do Canva
para elaboração de cartazes e apresentações e no conhecimento ou disposição para
aprender técnicas de legendagem de vídeos e uso de softwares para essa
finalidade;
5.2.3 Anexado ao e-mail deve ser enviada a Ficha de Inscrição (Anexo I) com
informações da/o candidata/o.
5.3 Os recursos, para este edital, deverão ser enviados, exclusivamente, para o
endereço eletrônico ensino@sapucaia.ifsul.edu.br, com assunto “Recurso Edital
15/2021”;
5.4 A/O candidata/o, ao efetivar sua inscrição, declara acatar, na íntegra, as normas
deste Edital.
6 DO REGIME DE TRABALHO E DA FUNÇÃO
6.1 As atividades remotas desempenhadas pela/pelo ESTUDANTE BOLSISTA
VOLUNTÁRIO para atuar no Projeto de Ensino “Laboratório de Acessibilidade
Textual” devem ser cumpridas em 12 horas semanais em período e horários a

serem acordados com a coordenadoria do projeto;
6.2 São atribuições da/o ESTUDANTE BOLSISTA VOLUNTÁRIO:
6.2.1 Auxiliar as/os integrantes do Laboratório de Acessibilidade nas demandas de
auxílio à comunidade acadêmica para a produção e elaboração/adaptação de textos
institucionais de divulgação em formatos acessíveis;
6.2.2 Pesquisar e se apropriar do funcionamento de softwares para auxiliar nas
demandas de acessibilidade como descrição, audiodescrição e de estratégias
utilização de linguagem acessível nos textos;
6.2.3 Estar disponível para a realização de cursos gratuitos que promovam
capacitação para o entendimento de acessibilidade comunicacional;
6.2.4 Estar em constante contato com a coordenadoria do projeto e com as/os
participantes colaboradoras/es para instruções e produção de material;
6.2.5 Elaborar relatórios e participar da avaliação do projeto.
7 DA SELEÇÃO
7.1 O processo de seleção será conduzido pela Departamento de Ensino do campus,
no formato remoto, e contará com no mínimo 2 servidoras/es para a entrevista;
7.2 A seleção levará em conta a nota obtida na disciplina de Língua Portuguesa e
Literatura I e na entrevista com as/os candidatos que cumprirem os requisitos
dispostos no item 5.1;
7.3 A data e horário da entrevista serão informados no endereço eletrônico
http://www.sapucaia.ifsul.edu.br/editaisedocumentos/2021. O link da entrevista
será informado à/ao candidato por mensagem de texto ou e-mail;
7.4 O envio de e-mails com lembretes sobre a entrevista é facultado à comissão,
desde que realizado a todos, não acarretando obrigação desta frente às/aos
candidatas/os;
7.5 O não comparecimento na entrevista, por qualquer motivo, permite a
desclassiﬁcação da/o candidata/o, sendo facultado à comissão deliberar sobre nova
oportunidade.
8 DOS REQUISITOS PARA ATUAÇÃO NO PROJETO
8.1 Possuir 12 horas semanais disponíveis para atuação no projeto;
8.2 Possuir meios tecnológicos (notebook ou desktop) para produzir cartazes de
divulgação de avisos e ações institucionais, usar editor de textos e acessar
softwares gratuitos para auxiliar na produção de acessibilidade.
9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Em caso de empate, será classiﬁcada/o em primeiro lugar a/o candidata/o que,
respectivamente:
9.1.1 Tiver a maior nota na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura I;
9.1.2 Tiver a maior idade, contada em dias de vida.
9.2 Em caso de manutenção do empate, será feito sorteio com a participação de
todas/os candidatas/os envolvidas/os no empate.
10 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.1 A divulgação dos resultados das etapas previstas no quadro I será realizada
pelo
no
endereço
eletrônico
http://www.sapucaia.ifsul.edu.br/editaisedocumentos/2021 e estará a cargo do
Departamento de Ensino.
11 DO PROVIMENTO DA VAGA
11.1 As/Os candidatas/os selecionadas/os e classiﬁcadas/os serão convocadas/os para
nova conferência web em dia e horário especíﬁcos, para receber orientações
quanto ao desenvolvimento do Projeto de Ensino “Laboratório de Acessibilidade

Textual”;
11.2 A ausência da/o candidata/o convocada/o acarretará em sua exclusão sendo,
desta forma, chamada/o a/o próxima/o candidata/o classiﬁcada/o para assumir a
função.
12 DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Eventuais mudanças neste edital serão realizadas através de editais de
retificação ou editais complementares;
12.2 Não serão aceitas inscrições que forem encaminhadas fora do prazo e/ou
enviadas de modo diferente do especificado neste edital;
12.3 Em casos de recurso previsto neste edital, a/o candidata/o deverá utilizar
formulário próprio (ANEXO II);
12.4 O não cumprimento a contento das atividades de função de ESTUDANTE
BOLSISTA, implicará no seu desligamento do projeto;
12.5 Casos omissos serão julgados pelo Departamento de Ensino do Campus
Sapucaia do Sul.

Sapucaia do Sul, 10 de setembro de 2021.

FÁBIO ROBERTO MORAES LEMES
Diretor Geral do IFSUL/Campus Sapucaia do Sul

EDITAL INTERNO Nº 15/2021
SELEÇÃO DE ESTUDANTE BOLSISTA VOLUNTÁRIO PARA
O PROJETO DE ENSINO LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE TEXTUAL
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
1 Dados de Identificação:
Nome completo
CPF
Matrícula
Telefone(s)
E-mail
Curso
Turma
Nome

das/os

responsáveis

2 Endereço
Rua
Número/complemento
CEP
Bairro
Cidade

EDITAL INTERNO Nº 15/2021
SELEÇÃO DE ESTUDANTE BOLSISTA VOLUNTÁRIO PARA
O PROJETO DE ENSINO LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE TEXTUAL

ANEXO II
MODELO PARA IMPETRAÇÃO DE RECURSOS

Eu,_____________________________________________________
nº________________

,

CPF nº ________________,

portador(a)

inscrito(a)

do

RG

para a VAGA de

ESTUDANTE BOLSISTA do Projeto Laboratório de Acessibilidade Textual apresento
recurso junto à Coordenação deste Edital contra o resultado divulgado. Os
argumentos com os quais contesto o referido resultado são os que seguem:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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