
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

EDITAL N. 058/2016 - PROGEP 
CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

 

CARGO: TRADUTOR INTÉRPRETE (INGLÊS) 
 

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 Intérprete 

(Inglês), e, de acordo com o quantitativo definido nos subitens 8.2 e 8.3 do Edital n. 036/2016-PROGEP, a 

comparecerem, no dia 25 de novembro de 2016, no Auditório da PROGEP, Prédio 48C – ao lado da 

COPERVES, campus da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS, para a realização da prova prática (Etapa II) 

do referido Concurso. A prova prática será realizada em duas etapas, devendo os candidatos 

comparecerem em ambas as etapas: 

1ª Etapa: Tradução e/ou versão de textos escritos: às 8h30min 

2ª Etapa: Interpretação simultânea ou consecutiva de textos orais: 13h30min 

 

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, portando, de forma opcional, 01 (um) dicionário 

impresso monolíngue e/ou 01 (um) dicionário impresso bilíngue. 

  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. 

  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, 18 de novembro de 2016. 

 

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



 

Convocação para prova prática 
Concurso Público Edital 036/2016 

Cargo Inscrição Nome Candidato 

Tradutor Intérprete (Inglês) – Santa Maria 3727 AMANDA LAÍS JACOBSEN DE OLIVEIRA 

Tradutor Intérprete (Inglês) – Santa Maria 
6782 AMY GRAHAM LEE AITA PIPPI 

Tradutor Intérprete (Inglês) – Santa Maria 
4771 ANA PAULA CARVALHO SCHMIDT 

Tradutor Intérprete (Inglês) – Santa Maria 
6308 CAMILA AMERICO SORTICA WEBBER 

Tradutor Intérprete (Inglês) – Santa Maria 
2492 DAIANE ALINE KUMMER 

Tradutor Intérprete (Inglês) – Santa Maria 
7800 FELIPE DIAS FELTRIN 

Tradutor Intérprete (Inglês) – Santa Maria 
7538 LUISE MEDINA CUNHA 

Tradutor Intérprete (Inglês) – Santa Maria 
2945 MAÍSA HELENA BRUM 

Tradutor Intérprete (Inglês) – Santa Maria 
6091 MIGUEL SCAPIN 

Tradutor Intérprete (Inglês) – Santa Maria 
6251 PATRÍCIA HELENA FREITAG 

Tradutor Intérprete (Inglês) – Santa Maria 
3413 VICTOR GOMES MILANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

CARGO: TRADUTOR INTÉRPRETE (INGLÊS) 

 

 

A prova prática do cargo de Tradutor Intérprete (Inglês) será realizada em duas etapas sendo que 

ambas as etapas serão realizadas no Auditório da PROGEP, Prédio 48C – ao lado da COPERVES, campus da 

UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS. 

 

1ª Etapa: Tradução e/ou versão de textos escritos: às 8h30min. 

A primeira etapa da prova prática (Tarefa 1) consistirá na tradução e/ou versão de textos escritos e 

cada candidato poderá utilizar o seu dicionário impresso monolíngue e/ou bilíngue. Os candidatos 

realizarão a prova ao mesmo tempo e disporão de 01 (uma) hora para a realização desta etapa.  

 

Critérios de Avaliação Nota máxima: 50 pontos 

Adequação ao gênero/contexto de cultura 15 pontos 

Adequação de registro/contexto de situação 15 pontos 

Pertinência ao conteúdo  15 pontos 

Correção léxico-gramatical e grafológica 05 pontos 

 

 

2ª Etapa: Interpretação simultânea ou consecutiva de textos orais: 13h30min 

A segunda etapa da prova prática (Tarefa 2) consistirá na interpretação simultânea ou consecutiva 

de textos orais. Cada candidato disporá de, no máximo, 20 minutos para realizar essa etapa. 

A ordem de realização da prova entre os candidatos será obtida por meio de sorteio. 

 

Critérios de Avaliação Nota máxima: 50 pontos 

Adequação ao gênero/contexto de cultura 15 pontos 

Adequação de registro/contexto de situação 15 pontos 

Pertinência ao conteúdo  15 pontos 

Correção léxico-gramatical e fonológica 05 pontos 

 

 

 
 
 


