
 
 

EDITAL Nº 05/2020 

CURSO DE LIBRAS – MODALIDADE EAD 
 

 
 
 

A Diretoria de Capacitação do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro (CEJUR/DPGE-RJ) e a Coordenação de Recursos Humanos, 
tornam pública a realização de processo para a inscrição e concessão de 25 (vinte e 
cinco) vagas, de acordo com os critérios estabelecidos no presente edital, para 
participação de defensores(as) e servidores(as) no CURSO DE LIBRAS – modalidade 
EAD, que será oferecido pela empresa Veduca. 

 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O CURSO DE LIBRAS que visa aprimorar o atendimento prestado pela instituição 
às pessoas com deficiência auditiva, sendo importante ferramenta de inclusão social, 
será oferecido aos defensores/as e servidores/as da DPERJ que queiram adquirir 
conhecimentos sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a cultura surda. 

1.2. O curso, com carga horária de 10h, será disponibilizado na plataforma do Veduca, 
com acesso web ou mobile, que ficará acessível para realização pelo período de 14 de 
setembro (segunda-feira) a 27 de novembro de 2020 (sexta-feira) e emissão de 
certificado mediante aprovação na avaliação aplicada ao final do curso. 

 

 
2. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

 

2.1 A participação  no presente processo seletivo dependerá de inscrição a ser feita 
pela plataforma do Programa de Educação Continuada do dia 25/08/2020 até o dia 
01/09/2020. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail 
nudevrh@defensoria.rj.def.br. 

 
2.2 A confirmação  da inscrição e participação no processo seletivo será feita com aviso 
de recebimento da plataforma do Programa de Educação Continuada. Caso o solicitante 
não receba o retorno, deverá entrar em contato com o RH até o dia 02 de setembro, 4ª 
feira. 

2.3 A inscrição no presente edital pressupõe a concordância com todos os itens do 
mesmo e a ausência de prejuízo à atividade funcional. 



 

 

3. DAS VAGAS E CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 
 

3.1 Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas para defensores(as) e servidores(as). 

3.2 As vagas serão preenchidas por sorteio que será realizado de forma pública no RH 
no dia 03/09/2020 às 13h, facultando-se a presença de qualquer interessado(a). 

3.3 Será dada prioridade às pessoas que não tenham sido contempladas em editais do 
CEJUR nos últimos 12 meses. 

3.4 Ficam impedidas de participar as pessoas que já foram contempladas em editais 
anteriores do CEJUR e que: 

a) estão pendentes de conclusão de alguma ação de capacitação. 

b) Não concluiram regularmente qualquer ação de capacitação, obtendo, no mínimo, 
a frequência exigida para o recebimento do certificado (ou outra exigência prevista 
no edital) e ainda nao efetuaram de forma integral o devido ressarcimento. 

 

 
4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

 
4.1 O resultado do presente processo seletivo será divulgado no Acesso Restrito em até 
24 horas da realização do sorteio e ratificado por correio eletrônico para todas as 
pessoas que tiverem sido contempladas, cujo e-mail será o constante de sua inscrição 
no PEC. 

 
 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

5.1 A matrícula das pessoas contempladas no curso ficará condicionada à assinatura do 
termo de compromisso, anexo I, devidamente preenchido e enviado por email ao RH 
(nudevrh@defensoria.rj.def.br) até o dia 08/09/2020 (terça-feira), sob pena de 
desclassificação. 

 
 

5.2 O acesso dos(as) participantes à plataforma Veduca será fornecido pela empresa 
via e-mail, até a data de ínicio da Capacitação, 14/09/2020. Em caso de não 
recebimento, o(a) contemplado(a) deverá entrar em contato com o RH 
imediatamente. 

5.3 Se por motivo não justificado, a pessoa não concluir o curso, com obtenção do 
respectivo certificado ou desistir do curso após o ter iniciado, deverá ressarcir o valor 
do curso e ficará impedida de participar de editais do Cejur, bem como de novas ações 
de capacitações onerosas pelo período de 1 (um) ano. 



 

 
 
 

 
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2020. 

 
 

ÉRICA ALMEIDA 
Coordenadora de Recursos Humanos 

 
ADRIANA BRITTO 

Diretora de Capacitação do CEJUR 



 

 
 

 
ANEXO I 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO 

PARTICIPANTE: 

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, eu, 
    , 
matrícula   nº  ,   ID  ,   ocupante   do   cargo    de 
  , em exercício na(o)  , 
Em relação à minha participação no CURSO DE LIBRAS – modalidade EAD, que será oferecido 
pela empresa Veduca, estou ciente de que a capacitação é um investimento realizado pela 
Administração Pública com o objetivo de desenvolver minhas competências para que eu possa 
exercer minhas atividades de forma mais eficiente, contribuindo, desta forma, para a prestação 
de um serviço público de maior qualidade. 

 
Diante do exposto, afirmo estar de acordo em: 

 

1). Aplicar os conhecimentos oriundos da capacitação e transmiti-los a todos que deles 
necessitarem; 
2). Responder ao questionário enviado pela Diretoria de Gestão de Pessoas, a fim de que a 
Defensoria Pública possa aferir os resultados oriundos do aprendizado, analisando, desta forma, 
o efeito da aplicação do conhecimento adquirido no desempenho da minha função; 
3). Obter aprovação na avaliação aplicada ao final do curso exigida para a entrega do certificado, 
cuja cópia deverei inserir dentro do SEI no meu processo, denominado: Apresentação de 
Certificado de Curso e, após, enviar à Coordenação de Gestão de Pessoas, no prazo de 5 dias 
úteis após o término do curso;. [PARA SERVIDORES/AS] 
4). Cumprir toda a programação do curso, participando de todos os módulos, provas e/ou 
trabalhos previstos; 
5). Manter informada a Diretoria de Gestão de Pessoas quando houver qualquer impedimento 
em relação à minha participação; 
6). Ficar impedido por 01 (um) ano de fazer parte de qualquer programa futuro da ação de 
capacitação deste órgão, em caso de desistência, abandono do evento ou eliminação por faltas; 
7). Restituir o investimento realizado pela DPGE se por motivo não justificado, não concluir o 
curso, com obtenção do respectivo certificado ou desistir do curso após ter iniciado o mesmo. 


