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EDITAL Nº 122/2019 

 

Retifica o Edital nº 114/2019. 

 

O Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), no uso de suas atribuições 

legais, torna público o presente Edital de Retificação do Edital nº 114/2019, de 17 de outubro de 

2019, publicado no Diário Oficial da União nº 203, de 18 de outubro de 2019, Seção 3, página 

99. 

Onde se lê: 

3.1. O profissional contratado na condição de Professor Visitante deverá: 

.............................................................................................. 

d) comprovar formação para ministrar LIBRAS, por meio do certificado Pro-Libras ou 

Título de graduação ou pós-graduação em LIBRAS, de acordo com o artigo 7º, do 

Decreto 5.626/2005, disponível no endereço eletrônico: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm 

.............................................................................................. 

4.1. São requisitos para inscrição os seguintes documentos: 

.............................................................................................. 

c) comprovar formação para ministrar LIBRAS, por meio do certificado Pro-Libras ou 

Título de graduação ou pós-graduação em LIBRAS, de acordo com o artigo 7º, do 

Decreto 5.626/2005, disponível no endereço eletrônico: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm 

Leia-se: 

3.1. O profissional contratado na condição de Professor Visitante deverá: 

.............................................................................................. 

d) comprovar formação compatível para ensino de Libras em cursos de educação 

superior, nos termos do art. 7º do Decreto 5.626/2005.  

.............................................................................................. 

4.1. São requisitos para inscrição os seguintes documentos: 

.............................................................................................. 

c) documento(s) comprobatório(s) de formação compatível para ensino de Libras em 

cursos de educação superior, nos termos do art. 7º do Decreto 5.626/2005. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
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E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, EXPEDE o presente Edital. 

 

Santo André, 29 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

DÁCIO ROBERTO MATHEUS 

Reitor 


