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1. Tendo em vista o grande número de inscrito e a garantia do respeito a igualdade 
de condições de acesso a coordenadora geral do Projeto de Extensão Libras no 
Terreiro, níveis I e II faz as seguintes alterações no edital de abertura: 

 
 
ONDE SE LÊ-SE  
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições serão online, gratuitas e realizadas nos dias 22 a 24 de setembro 
de 2021, com preenchimento e envio da documentação para o formulário 
eletrônico através do Link do https://forms.gle/LsBGCarnH4WLQ6v3A  com início 
das 09:00h do dia 22/09/21 e término as 23:59 do dia 24/09/21. 
 

LEIA-SE  
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições serão online, gratuitas e realizadas nos dias 22 a 28 de setembro 
de 2021, com preenchimento e envio da documentação para o formulário 
eletrônico através do Link do https://forms.gle/LsBGCarnH4WLQ6v3A  com início 
das 09:00h do dia 22/09/21 e término as 23:59 do dia 28/09/21. 

 
ONDE SE LÊ-SE  
 
4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CADASTRO RESERVA.  
4.1. Os critérios de seleção para a vaga são:  
a) Ordem de inscrição online até o preenchimento das vagas ofertadas.  
b) Ter idade mínima de 16 anos completos no momento da inscrição.  
c) Ser praticante e/ou simpatizante de culto Afrobrasileiro (Umbanda, Candomblé e 
Tambor de Mina).  
 
4.2. As inscrições excedentes até 30% (trinta) por cento o número de vagas 
ofertadas, formarão cadastro reserva de forma que, em caso de desistência ou 
desclassificação, o pleiteante seguinte ocupará a vaga conforme ordem do cadastro 
reserva.  

https://forms.gle/LsBGCarnH4WLQ6v3A
https://forms.gle/LsBGCarnH4WLQ6v3A


4.3. Será eliminado o candidato que não estiver de acordo com o que se pede no item 4.1 
deste edital. 
 
LEIA-SE  
4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CADASTRO RESERVA.  
4.1. Os critérios de seleção para a vaga são:  
a) Ordem de inscrição online até o preenchimento das vagas ofertadas.  
b) Ter idade mínima de 16 anos completos no momento da inscrição.  
c) Ser praticante e/ou simpatizante de culto Afrobrasileiro (Umbanda, Candomblé e 
Tambor de Mina) ou qualquer pessoa, mesmo que não seja das religiões de matriz 
Africana,  interessada em cursar os níveis I e II de Libras ofertadas no curso. 

 
 
ONDE SE LÊ-SE  
 

7. CRONOGRAMA 
 

7.1. As etapas do processo seletivo serão realizadas conforme quadro abaixo: 
 
 

Evento Dia 

Publicação do edital 20 de setembro de 2021 

Prazo para Impugnação do Edital 21 de setembro 2021 

Período de inscrição/ Envio dos documentos 22 a 24 de setembro de 2021 

Resultado preliminar 04 outubro de  2021 

Prazo para interposição de recursos 05 outubro de  2021 

Resultado final 06 outubro de  2021 

Início das Aulas Inaugural  YOUTUBE 
08 de outubro de 2021   
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Macapá/AP, 24 de setembro de 2021. 
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