
 

EDITAL No 01/2022  

SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE LIBRAS – LIBRAS: LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS, SISTEMA DE LEITURA EM BRAILLE, SISTEMA DE LEITURA DE 

SINAIS MATEMÁTICA EM BRAILLE, DISLEXIA, TOD – TRANSTORNO 

OPOSITOR DESAFIADOR E CAA - COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA 

ALTERNATIVA. 

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Setor de Educação Especial, informa que 

estarão abertas as inscrições para o Curso de Libras, Sistema de Leitura em Braille, Sistema de 

Leitura de Sinais - Matemática em Braille, Dislexia, TOD – Transtorno Opositor Desafiador e CAA 

– Comunicação Aumentativa Alternativa. (todos, inicialmente, em modalidade EAD, podendo 

retornar ao presencial) em Saquarema, RJ. 

1. OBJETIVO: Capacitar profissionais da educação e os demais profissionais interessados por 

meio da formação continuada para profissionais que atuem numa educação inclusiva, 

principalmente, com os alunos público alvo da Educação Especial e os demais interessados na 

áreas de atuação dos cursos, sobretudo, para que possam oferecer uma educação de forma 

eficiente e de qualidade.  

2. DO PÚBLICO ALVO Serão aceitas inscrições de professores e dos demais profissionais que 

atuam nas unidades escolares da Prefeitura Municipal Saquarema; profissionais das demais 

secretarias da Prefeitura de Saquarema e membros da Comunidade que tiverem interesse em 

participar.  

3. PRÉ-REQUISITOS:  

a) Não é exigida escolaridade mínima para nenhum dos cursos, porém sugere-se ter Ensino 

Médio completo (não obrigatório); b) Possuir idade de 18 anos ou mais no ato da inscrição online; 

c) Possuir recursos ágeis de conectividade via internet; d) Ter habilidade para utilizar 

computadores e recursos de conectividade: internet, e-mails, fóruns, chats e afins;  e) Ter 

disponibilidade de, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais para as atividades dos cursos   

4. Sobre os Cursos:  

LIBRAS: Curso com duração de 2 anos, dividido em 4 módulos, com aulas remotas semanais 

(podendo retornar ao presencial). 

TURMAS:  

Segundas-feiras, no horário de 18h às 21h  

(Os horários podem sofrer alterações em um possível retorno ao presencial.) 



 

 

Certificado de 240h 

 

SISTEMA DE LEITURA EM BRAILLE: Curso com duração de 9 meses, com aulas remotas 

(podendo retornar ao presencial). 

TURMAS:  

Segundas-feiras, no horário de 18h às 21h  

Quartas-feiras, no horário de 09h às 12h.  

(Os horários podem sofrer alterações em um possível retorno ao presencial.) 

Certificado de 120h 

 

SISTEMA DE LEITURA DE SINAIS MATEMÁTICA EM BRAILLE: Curso com duração de 9 

meses, voltado para o público que já tenha conhecimento em Braille, com aulas remotas 

(podendo retornar ao presencial). 

TURMAS:  

Terças-feiras, no horário de 18h às 21h  

Quartas-feiras, no horário de 13h às 16h.  

(Os horários podem sofrer alterações em um possível retorno ao presencial.) 

Certificado de 120h 

 

DISLEXIA: Curso com duração de 10 semanas, com aulas remotas (podendo retornar ao 

presencial). 

TURMAS:  

Segundas-feiras, no horário de 14h às 16h  

Segundas-feiras, no horário de 18h às 20h  

(Os horários podem sofrer alterações em um possível retorno ao presencial.) 



 

Certificado de 50h 

 

TOD: Curso com duração de 10 semanas, com aulas remotas (podendo retornar ao presencial). 

TURMAS:  

Terças-feiras, no horário de 14h às 16h  

Terças-feiras, no horário de 18h às 20h  

(Os horários podem sofrer alterações em um possível retorno ao presencial.) 

Certificado de 50h 

 

CAA: Curso com duração de 8 semanas, com aulas remotas (podendo retornar ao presencial). 

TURMAS:  

Sextas-feiras, no horário de 10h às 12h  

(Os horários podem sofrer alterações em um possível retorno ao presencial.) 

Certificado de 40h 

 

 

5. DAS INSCRIÇÕES As inscrições serão feitas exclusivamente por meio eletrônico através do 

link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqPITvan8Mp4rtiouhSWGmzCOIcCokbuwKzq2GL

YjECHsR5w/viewform 

E-mail para informações/dúvidas: educacaoespecialsaquarema@gmail.com 

 

5.1 Período das Inscrições: 18 de março a 24 de março de 2022 

 

6. NÚMERO DE VAGAS:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqPITvan8Mp4rtiouhSWGmzCOIcCokbuwKzq2GLYjECHsR5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqPITvan8Mp4rtiouhSWGmzCOIcCokbuwKzq2GLYjECHsR5w/viewform


 

6.1 Serão 225 vagas distribuídas entre 10 turmas denominadas:  

LIBRAS: 50 

SISTEMA DE LEITURA EM BRAILLE: 50 

SISTEMA DE LEITURA DE SINAIS MATEMÁTICA EM BRAILLE: 50 

DISLEXIA: 50 

TOD: 25 

CAA: 50 

6.2 O candidato só poderá se inscrever em apenas 1(UM) curso.  

6.3 Caso o candidato se inscreva em mais de um curso, ele será automaticamente 

desclassificado. 

6.4 A seleção dos candidatos será realizada através de sorteio, que será transmitido pelo 

Instagram do CAIE: @caie_saquarema . 

7. Da Documentação necessária para a matrícula à ser entregue após divulgação do 

resultado:  

a) 01 (uma) cópia legível da Identidade (RG ou Carteira de Habilitação de Direção com Data de 

Validade Vigente);  

b) 01 (uma) cópia legível do CPF;  

c) 01 (uma) cópia legível do Comprovante de residência;  

d) 01 (uma) cópia legível do documento comprobatório da inscrição; 

8. Da Seleção Para admissão no curso, os candidatos deverão se submeter ao processo de 

seleção, dividido em:  

a) Inscrição online: conforme o item 5. deste Edital. b) sorteio conforme o item 6. deste Edital 

c) entregar a documentação necessária (online) conforme o item 7. deste edital 

b) Matrícula online 

9. Do Resultado da Seleção:  



 

10.1 Os resultados e a classificação final estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de 

Saquarema (https://www.saquarema.rj.gov.br/), além do envio por e-mail a todos os candidatos 

selecionados.  

10.2 Será considerado selecionado o candidato que obtiver o nome na lista dentro do número de 

vagas ofertadas. (verificar ítem 6.)  

10.3 No caso da não efetivação da matrícula, que será online, no prazo determinado no item 11 

deste edital, será realizado novo sorteio. 

11. Do Cronograma  

Inscrições: 18 de março a 24 de março de 2022; Sorteio: 28 de março de 2022; Divulgação 

dos resultados: 28 de março de 2022; Período de Matrícula: 29 de março de 2022 a 03 de abril 

de 2022;  

Observação: O cronograma poderá ser alterado em caso de necessidade, de qualquer natureza.  

12. Das Disposições Transitórias:  

Os casos omissos serão resolvidos pelo Setor de Educação Especial  

 

https://www.saquarema.rj.gov.br/

