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EDITAL N. 074/2017 - PROGEP 
CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

 
 

CARGO: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS  
 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Santa Maria convoca os 

candidatos a seguir relacionados, habilitados na Etapa I do Concurso Público para o cargo de 

Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, e, de acordo com o quantitativo definido nos 

subitens 9.2 e 9.3 do Edital n. 040/2017-PROGEP, a comparecerem, no dia 17 de novembro de 

2017, às 13h30min,  na sala 109, Miniauditório do Núcleo de Tecnologia Educacional, Prédio 

14, campus da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS , para a realização da prova prática 

(Etapa II) do referido Concurso.  

Os candidatos deverão comparecer munidos de caneta esferográfica de corpo 

transparente com tinta preta ou azul e documento oficial de identificação, que deverá estar em 

perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.  

  A prova prática terá o valor de 100 (cem) pontos e a pontuação mínima para habilitação 

será de 50 (cinquenta) pontos. 

A prova prática poderá ser gravada, para efeitos de registro e avaliação, conforme previsto 

no subitem 9.6 do Edital n. 040/2017. 

  A nota final do candidato será obtida através da média aritmética simples das notas da 

prova objetiva e da prova prática. 

Os candidatos convocados que não comparecerem para a realização da prova prática na 

data, local e horários estipulados, ou que não portarem o material necessário (caneta e 

documento de identificação), serão eliminados do concurso. Não será permitido ingresso de 

candidatos na sala após o horário estabelecido. 

O detalhamento da prova prática está disposto no Anexo I desta convocação. 

 

Santa Maria, 10 de novembro de 2017. 

 

 

                                                                                Adm. Neiva Maria Cantarelli 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

 
 
 



 
 

Convocação para prova prática 

Concurso Público Edital 040/2017 

Cargo: Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais  – Santa Maria 

 

Inscrição Nome Candidato  Cota 

961 ELISETE FAGAN ZANON 
Ampla concorrência 

632 JANAÍNA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS 
Ampla concorrência 

482 JOELAINI MARTINS DOS REIS BRASIL 
Ampla concorrência 

747 MAÍRA MAUS DA SILVA 
Ampla concorrência 

202 ROBERTA TRINDADE HENRIQUES 
Ampla concorrência 

68 ROSANA ROSO ROCHA CEZAR 
Ampla concorrência 

311 SHANNA SCHWARZ KRENING 
Ampla concorrência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

CARGO: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS  

 

 

A prova prática do cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais consistirá da 

tradução/interpretação: 

 - de Libras para a Língua Portuguesa na modalidade escrita. 

- da Língua Portuguesa na modalidade escrita/oral para Libras. 

 - da Língua Portuguesa na modalidade oral para Libras. 

 - de Libras para a Língua Portuguesa na modalidade oral. 

Na tarefa de tradução/interpretação de Libras para a Língua Portuguesa na modalidade 

escrita, os candidatos realizarão a prova ao mesmo tempo e disporão de 01 (uma) hora para 

conclusão.  

As demais tarefas serão realizadas individual e sequencialmente por cada candidato, 

sendo que cada candidato disporá de, no máximo, 30 (trinta) minutos para realizar essa etapa. 

A ordem de realização das tarefas individuais será por ordem alfabética. 

 

Critérios de Avaliação Nota máxima: 100 pontos  
Tradução/interpretação de Libras para a Língua Portuguesa na 
modalidade escrita 25 

Tradução/interpretação da Língua Portuguesa na modalidade 
escrita/oral para Libras 25 

Tradução/interpretação de Libras para a Língua Portuguesa na 
modalidade oral. 25 

Tradução/interpretação da Língua Portuguesa na modalidade oral 
para Libras 25 

 

 


